SDĚLENÍ K VÝMĚNĚ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Dne 31. 12. 2007 skončí platnost všech občanských průkazů vydaných do 31. 12. 1998 s vyznačením
doby platnosti „bez omezení “, s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před
1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena
konkrétním datem (nebo nedošlo k jiné změně, např. ovdovění ).
Pokud někteří občané nestihli včas požádat o nový OP, jehož platnost skončila např. v r. 2006 (občanské
průkazy typu „knížka“ nebo „karta“, je potřeba podat žádost co nejdříve, aby se vyhnuli zbytečným
problémům.
Pro úplnost zveřejňujeme termíny, které se týkaly a budou týkat výměny všech občanských průkazů.
OP vydané do 31.12.1994 - konec platnosti ke dni 31.12.2005- všechny knížky a některé růžové karty
do 31.12.1996 – konec platnosti dne 31.12.2006
do 31.12.1998 – konec platnosti dne 31.12.2007
do 31.12.2003 – konec platnosti dne 31.12.2008
Výměna se týká pouze občanských průkazů bez strojově čitelných údajů!
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (zelené kartičky vydávané od druhé poloviny r. 2000 )
platí po dobu v nich uvedenou !
*Občanské průkazy(růžové kartičky), které jsou v platnosti jak je výše uvedeno, např. do r. 2008 je
možné vyměnit na vlastní žádost občana již nyní bez správního poplatku!
*Pokud občan žádá v letošním roce o vydání nového cestovního pasu a v blízké době mu končí platnost
OP, může podat žádost současně a ušetří si tím další jednání na úřadech.
*Doba platnosti nově vydávaných OP je 10 let.
To znamená, že do konce roku 2008 skončí platnost všech starších typů občanských průkazů a
v platnosti bude pouze jeden typ, a to zelená kartička. Tento občanský průkaz je platný po dobu ,
která je na něm vyznačená.
Podání žádosti o občanský průkaz:
Žádost o vydání občanského průkazu je třeba s ohledem na výrobní lhůty podat nejpozději 1 měsíc před
skončením platnosti.
Žádost o nový občanský průkaz se podává na Městském úřadu Blovice, správní odbor (přízemí),
Hradišťská 271 (budova mezi FÚ a bývalým muzeem)
tel. 371 516 172 – M. Richterová, 371 516 182 – J. Šimková, 371 516 133 – H. Brejchová
Potřebné doklady: občanský průkaz, rodný list, nová fotografie

MUZEUM JIŽNÍHO PLZEŇSKA V BLOVICÍCH
Zámek Hradiště 1, 336 01 Blovice si Vás dovoluje pozvat na 3. adventní trh,
který se koná na hradišťském zámku v Blovicích 8. 12. 2007 od 9.00 do 16.00 hod.
Návštěvníkům bude předvedena ukázka výroby sedlické krajky,dřevěných hraček, svícnů a svíček,
drátovaných šperků a bižuterie, kovářských výrobků atd.
Již tradičně budou zdobeny perníčky.
Nebude chybět prodej medoviny, keramiky, adventních věnců, jmelí, ozdob, koření a mnoho dalšího.
Novinka letošního trhu: vepřové hody. Tlačenka či ovárek, jelítka i jitrničky přijdou k chuti vždycky.
Rybí řízky a další občerstvení zajišťuje Český svaz rybářů Blovice.
Příjemnou pohodu navodí Český svaz žen Blovice a české koledy.

NALEZENÝ PES
Obecní úřad Únětice oznamuje, že v katastru obce byl dne 20.října nalezen černý krátkosrstý jezevčík stáří
cca 1 rok. Hledáme majitele uvedeného psa, popřípadě zájemce o něj. Informovat se můžete na obecním
úřadě Únětice / u Blovic/ v úřední den – středa 18-20 hod / nebo na tel. záznamníku 371523625 nebo
mob.tel.777 743 424 p.Česal.

