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Vážená paní primátorko/starostko,
vážený pane primátore/starosto,

obracím se na Vás ve věci zpřístupňování informací občanům například
na úřední desce, dalšími způsoby v místě obvyklými (prostřednictvím letáků,
nástěnek, apod.), popřípadě na webových stránkách obce.
S ohledem na řádný výkon činnosti a dobrou správu je třeba, aby informace
poskytované veřejnosti byly aktuální a v souladu s platnou právní úpravou.
V této souvislosti připomínám, že v uplynulém roce došlo s účinností od
1. července 2018 v oblasti veřejné správy k některým podstatným změnám.
Například na úseku osobních dokladů (tj. občanských průkazů a cestovních pasů)
může občan požádat o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem nebo cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to
v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.
Z uvedených důvodů Vás žádám, abyste ve svých obcích provedli kontrolu
aktuálnosti informačních materiálů, a případné neaktuální informace v co nejkratší
době odstranili.
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V případě potřeby se můžete obrátit na příslušný nadřízený krajský úřad, který
Vám poskytne metodický návod a pomoc.
Jako určité vodítko pro kontrolu aktuálnosti informačních materiálů ohledně
osobních dokladů mohou posloužit také informace dostupné na webových stránkách
Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx, v části
„Související dokumenty“, kde jsou aktuální letáky k problematice vydávání
občanských průkazů a cestovních pasů, kterými lze případné neaktuální informační
materiály nahradit. Aktuální informace a letáky z oblasti evidence obyvatel jsou
rovněž dostupné na webových stránkách https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-naurade-82997.aspx v části „Související dokumenty“.

Děkuji za spolupráci.

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

Rozdělovník:
všechny obce ČR (bez VÚ)
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