
Z historie



Ka�dý obèan Èeské republiky star�í      
15 let musí mít obèanský prùkaz, kterým 
prokazuje svou toto�nost. Výjimku tvoøí 
pouze osoby, které soud úplnì zbavil 
svéprávnosti k právním úkonùm. Pokud 
obèan nemá obèanský prùkaz, vystavuje 
se nejen obtí�ím s úøady, ale také nebez-
peèí a� desetitisícové pokuty.

Poøízení prvního obèanského prùkazu 
má své zvlá�tnosti, proto bude jistì u�i-
teèné, aby hlavnì rodièe blízce patnácti-
letých chlapcù a dìvèat pozornì èetli 
následující øádky.
 
Za  obèana  mlad�ího 15 let  �ádá o  vy-
dání obèanského prùkazu jeho zákonný 
zástupce nejdøíve 60 dnù pøed dovr-
�ením 15 let vìku takového obèana         
a nejpozdìji v den dovr�ení 15 let jeho 
vìku. Patnáctiletý si u� �ádá sám. Vyøízení 
�ádosti o obèanský prùkaz trvá 30 dnù 
ode dne pøedlo�ení øádnì vyplnìné �á-
dosti a potøebných dokladù.

Pøed podáním �ádosti je nutné zajistit      
si doklad o státním obèanství tj.:
- platný cestovní pas nebo
- osvìdèení o státním obèanství Èes-   

ké republiky 

Vyøízení osvìdèení o státním obèanství
Osvìdèení o státním obèanství vydává 
vìt�inou na poèkání Krajský úøad Libe-
reckého kraje, oddìlení matrik a státního 
obèanství, kanceláø è. C 209

Vìra Èermáková,  tel. 485 226 381
e-mail: vera.cermakova@kraj-lbc.cz

Úøední hodiny: 
pondìlí a støeda 8-17 hodin

�ádost o osvìdèení o státním obèanství 
lze podat dvìma zpùsoby: osobnì na KÚ 
LK � osvìdèení je zpravidla vydáváno    
na poèkání, nebo prostøednictvím jaké-
koliv matriky V Èeské republice  vyøízení 
trvá asi týden.
K �ádosti je tøeba v�dy dolo�it rodný list 
dítìte a rodný list jednoho z rodièù popø. 
oddací list rodièù vydaný pøed 1. 7. 2001.

Vyøízení obèanského prùkazu
�ádosti o obèanský prùkaz osob, které 
mají trvalý pobyt ve Frýdlantském vý-
bì�ku, se pøijímají na MìÚ Frýdlant, 
budova B, 1. patro, kanceláø è. 16  obèan-
ské prùkazy, nebo na jakémkoliv ma-
trièním úøadì v Èeské republice.

�adatel pøedlo�í
- vyplnìnou �ádost o vydání obèan- 

èanského prùkazu
- rodný list obèana
- 1 fotografii o rozmìrech 35 × 45 mm, 

která odpovídá souèasné podo-      
bì obèana

- doklad o státním obèanství ÈR 
Nadì�da Menzelová

agenda obèanských prùkazù 
MìÚ Frýdlant, tel. 482 464 044
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se koná v pátek 15. ledna 2010 
 

na pracovišti ZŠ Husova 
  

od 13.00 do 16,30 hodin 
 

 

 

  



Je tu opìt vánoèní èas a s ním 
svátek sv. Mikulá�e. Jako ka�dý 
rok chtìly frýdlantské �eny pøi-
pravit pro dìti nadílku. Proto�e 
leto�ní povodnì neznièily domy 
jen lidem, ale i jediný sál Besedu, 
tak vyvstala otázka, kde. Mìsto     
s panem starostou nám vy�lo 
vstøíc a umo�nilo nám udìlat be-
sídku v hale TJ ve spolupráci s do-
brovolnými hasièi. Byly obavy, jak 
v�e dopadne, ale kdy� jsme vidìly 
v hale navezené stoly a lavice, 
pøipravené obèerstvení, aparaturu, 
která hrála koledy, bylo nejhor�í za 
námi. Ustrojily jsme stromeèek, o-
zdobily stoly vìtvièkami a èekaly 
na dìti. Brzy se sál naplnil dìt-
ským smíchem, skotaèením a na-
pjatým oèekáváním. Kolem pùl 
ètvrté to zahømìlo a do sálu vstou-
pil Mikulá� se svými pomocníky. 
Nìkteré dìti nebojácnì �ly pro 
svùj balíèek, pøednesly básnièku, 
jiné zase se slzièkami slibovaly.

Tak skonèilo jedno pìkné od-
poledne pro nás i dìti. Spolu-
práce s hasièi se nám líbila, a pro-
to jim touto cestou dìkujeme. 
Snad se nìkdy zase sejdeme pøi 
akci pro na�e dìti. 

Té� dìkujeme na�im stálým 
sponzorùm za pøíspìvky. DÍKY. 

Za frýdlantské �eny     
Dole�alová, Bednáøová
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