
 
VYVOLÁVACÍ SYSTÉM – KIOSEK  PRO TISK  

POŘADOVÝCH LÍSTKŮ PRO KANCELÁ ŘE NA TOMTO PATŘE! 
 
 

Úřední hodiny (pond ělí a st ředa) začínají v 8:00 a kon čí v 17:00 hodin. Pokladna a CZECH POINT  mají úřední 
hodiny i v úterý a ve čtvrtek (8:00-14:00) a v pátek (8.00-13:00). Polední pauza 12:00-12:30 hodin. 
 
Ráno, ještě před začátkem úředního dne, kiosek vydá lístky, jen když je příslušná kancelář již do systému 
přihlášena. Každý klient si zvolí požadovanou položku: 1 žádost  = 1 lístek  (např. kdo bude žádat o občanský 
průkaz i cestovní pas, bude mít 2 lístky) 
 
OPRAVDU POZORNĚ SI PŘEČTĚTE, JAKÉ TLA ČÍTKO SI SKUTEČNĚ ZVOLÍTE. Zvolená agenda je napsaná 
i na po řadovém lístku! 
 
Kiosek obsahuje i tlačítko „osoby se zdravotním postižením “ , které mohou využít osoby: 
s průkazem ZTP, po úrazu, ve vysokém v ěku nebo ve vysokém stupni t ěhotenství 
 
Dále kiosek nabízí tlačítka „informace“  – ty mohou využít osoby, které se jdou na něco pouze zeptat  
 
TYTO OSOBY BUDOU VYVOLÁVÁNY P ŘEDNOSTNĚ! (při zneužití nebudou však vyřizovány). 
 
Pokud je po čet čekajících osob už natolik vysoký, že již nezbývá na  vyřízení nového klienta prostor ani čas, 
pak kiosek požadovaný lístek nevydá. 
_________________________________________________________________ 
 
POZOR! – v kancelá ři č. 15 se nacházejí p řepážky č. 1, 2, a 3 
 
Vyřizují se zde: občanské průkazy a cestovní doklady (OP a CD), vydání dokladů (OP a CD) a evidence obyvatel (EO) 
 
Přepážka č. 1 je prioritně pro evidenci obyvatel, vypomáhá však i přepážce č. 2 nebo zastupuje matriku. 
 
Přepážka č. 2 je pro přípravu žádostí o OP a CD (kontroluje předložené dokumenty a údaje v informačních systémech, posílá na pokladnu – přepážka č. 5, vybírá pokuty, posílá na přepážku č. 
3). Též vydává už hotové doklady. 
 
Přepážka č. 3 je ojedinělé pracoviště (fotokabina) napojené na Ministerstvo vnitra ČR. Jen zde se vyrábějí žádostí o OP a CD. Někdy vypomáhá i přepážce č. 2. 


