
Vydávání občanských průkazů se vrací do Chlumce nad Cidlinou 

Po letech snah vedení města Chlumec nad Cidlinou a měsících „ladění“, za spolupráce Ministerstva 

vnitra ČR a Magistrátu města Hradec Králové, spouštíme pilotní projekt nabírání žádostí o vydání 

občanských průkazů (OP) a následné předávání vyrobených OP na městském úřadě v Chlumci nad 

Cidlinou. 

Kromě občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s platností 1 měsíc (tzv. „rychlíků“ nebo 

občanských průkazů „na počkání“) bude možno na městském úřadě požádat o vydání a následně 

převzít veškeré druhy tohoto dokladu. Na tomto místě je tedy občany třeba upozornit, že pokud bude 

občan požadovat po ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení OP stejně jako po zrušení svého trvalého 

pobytu ve správním řízení vyhotovit OP bez strojově čitelných údajů  s platností 1 měsíc (tzv. rychlík), 

bude si muset vše vyřídit i nadále na obecním úřadu s rozšířenou působností dle místa svého trvalého 

pobytu.    

Pro přehled uvádíme i výši nejčastějších správních poplatků a pokut v blokovém řízení, které se platí 

vždy předem při nabírání žádosti o vydání OP, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním. Je tedy 

třeba s sebou mít potřebnou hotovost!!! 

OP děti do 15let -  správní poplatek ve výši 50,-- Kč 

Žádost o vydání OP po ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení  - správní poplatek 100,-- Kč a v těchto 

případech je třeba počítat i s blokovou pokutou až do výše 1000,-- Kč. 

V ostatních případech je výměna OP většinou zdarma. Pokud si občan nebude jistý, je lépe se raději 

informovat předem na níže uvedených kontaktech. 

Přijímání žádostí a následné vydávání OP bude probíhat 2 x měsíčně, vždy ve čtvrtek,  v níže uvedených 

termínech: 

10.11., 01.12., 08.12., 22.12.2016 

12.01., 26.01., 09.02.,  23.02., 09.03., 23.03.2017 

Další termíny v následujících měsících budou dohodnuty později dle zájmu veřejnosti o tuto službu. 

Služba bude občanům poskytována ve výše uvedené dny od 8:00 do 11:15 hodin a od 12:00 do 14:00 

hodin. Poslední žadatel bude odbaven ve 14:00 hodin. Denně lze obsloužit cca 25 občanů 

za předpokladu rovnoměrného rozdělení po celé úřední hodiny.  

Abychom minimalizovali čekací dobu, lze se na půl a celou hodinu objednat telefonicky na tel. čísle 

495 703 874, zbylý čas je rezervován pro neohlášené. Na tomto tel. čísle nelze poskytnout informace 

k vlastnímu nabírání a vydávání OP. 

Vlastní průběh od náběru žádosti po vydání občanského průkazu bude následující: 

 ve vybraném termínu se občan dostaví na městský úřad v Chlumci nad Cidlinou, kde pracovnice 

Magistrátu města Hradec Králové na přepážce vypracuje žádost o vydání OP (doba trvání do 

15 minut), není potřeba žádná žádost předem ani fotografie, vždy je však třeba, aby občan 

prokázal svoji totožnost platným OP (v případě neplatného OP pak platným pasem nebo 

rodným listem), další  informace na: 

http://www.hradeckralove.org/modules/lifesit/?a=detail&id=18&type=z 

e-mailu: Oldrich.Kaspar@mmhk.cz 

http://www.hradeckralove.org/modules/lifesit/?a=detail&id=18&type=z
mailto:Oldrich.Kaspar@mmhk.cz


nebo na tel. 495707476, 495707474 

 za 28 dní si na stejné přepážce vyzvedne nový OP 

 

Protože nejsme schopni odhadnout zájem veřejnosti o tuto službu, prosíme o shovívavost v případě 

případných potíží při jejím náběhu.  Jedná se o pilotní projekt, který mimo Chlumce nad Cidlinou 

probíhá ještě ve Skutči, tj. na dvou místech v ČR, a na jeho průběhu záleží, zda služba zůstane 

zachována, bude rozšířena do dalších měst a o další služby (vydávání pasů).  

Tuto službu bychom nemohli občanům nabídnout bez vstřícného přístupu vedení města Hradec 

Králové a pracovníků Magistrátu města Hradec Králové. Díky jejich podpoře se město Chlumec nad 

Cidlinou stalo jedním ze dvou měst, účastnících se pilotního projektu Ministerstva vnitra ČR. 

 

          tajemník MěÚ 

 

 


