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Cestujete do jiné země?
Zkontrolujte si doklady
Dovolené jsou v plném proudu, a
pokud cestujete do některých zahraničních destinací, nezapomeňte si
zkontrolovat platné cestovní doklady.
Ve většině zemí Evropské unie si
vystačíte s občanským průkazem
(tuto informaci si ale vždy raději pečlivě ověřte na webových stránkách
Ministerstva zahraničních věcí ČR).
Pokud jste si byli jisti, že pas máte,
a zjistili jste, že tomu tak není - tedy,
že došlo k jeho ztrátě, je nutné to
ohlásit co nejdříve u kteréhokoli
úřadu obce s rozšířenou působností.
Zde si také můžete podat žádost o
nový cestovní pas, který vám bude
vyhotoven ve lhůtách od podání
žádosti do 30 dnů, do 5 pracovních
dnů nebo do 24 hodin v pracovních
dnech.
Ztrátu cestovního pasu lze rovněž
ohlásit matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru Policie ČR.
„Ministerstvu vnitra ČR může občan
ohlásit ztrátu nebo odcizení, pouze pokud si současně požádá o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě,“
vysvětluje Pavla Marešová ze Správního odboru magistrátu města Jihlavy a dodává, že k ohlášení ztráty
pasu a k případné žádosti je nutné
předložit platný občanský průkaz.
Obdobný postup platí i v případě,
že se ztratil doklad dítěte. Rozdíl je
pouze v tom, že u podání žádosti
je kromě dítěte nutná přítomnost i

Další cesta k Heulosu by se
měla do konce října opravit
Cesta od Hrádku k letnímu kinu
v lesoparku Heulos není úplně nejideálnější procházkovou trasou již
nějakou dobu. S kočárkem je téměř
nesjízdná.
Druhá strana řeky Jihlávky má již
všechny cesty k zoo opraveny a na
druhý břeh se jaksi zapomnělo.
„Pevně věřím a doufám, že až se opraví sezení na letňáku, zbyde i nějaké to
kamení a peníze na opravu této cesty.
Myslím, že nemluvím jen za sebe,“ napsal nám čtenář Václav Coufal.
Tiskový mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk potvrdil, že
v rámci opravy všech stezek v této
lokalitě dojde i k opravě zmíněného
úseku.
„Za prodlení mohou zdlouhavá výbě-

rová řízení a ve finále se ještě čekalo
na konec největších akcí na Heulose 24MTB, koncertu Kabátů a Vysočina
Festu,“ vysvětlil Daněk.
Stezka je uzavřená zhruba od poloviny července a otevřít by se měla podle
smlouvy do sta dnů od začátku stavebních prací, tedy do konce října.
Na zhruba 300 metrech cesta
vystoupá až o 40 výškových metrů.
Nejprudší část cesty bude opravena štětováním, tedy svisle rovnanými
kameny, které odolají i tekoucí vodě.
Ostatní rovinatější úseky budou mlatové. Součástí bude také oprava zábradlí a výměna veřejného osvětlení.
Oprava cesty vedoucí kolem jihlavské zoo nijak neohrozí chod zahrady.
-vd,tz-

CESTU k Hrádku směrem k zoo čeká letos oprava, která by měla zajistit lepší
schůdnost (vpravo).
Foto: archiv -vc-

jeho zákonného zástupce.
Je také nutno počítat s tím, že za
ztrátu cestovního dokladu vám
může být uložena pokuta až do výše
10.000 Kč. Jedná se totiž o přestupek.
„Občan má povinnost cestovní
doklad před ztrátou chránit. Totéž
platí u odcizení, poškození či jeho zničení nebo zneužití,“ vysvětluje Marešová.
Důležitou informací však je, že
pokud už jste si vyřídili všechny
náležitosti spojené se ztrátou dokladu, můžete nový doklad získat už za
24 hodin v pracovních dnech nebo
do 5 pracovních dnů od podání
žádosti.
Pokud si však pas chcete vyzvednout do 24 hodin, je nutné si jej převzít přímo na Ministerstvu vnitra
ČR.Ve standardní lhůtě je pas zhotoven do 30 dnů od podání žádosti.
Vydání nového cestovního pasu
vás bude také něco stát. Čím kratší
lhůta, tím vyšší správní poplatek. Za
vydání pasu u osob mladších 15 let
se hradí správní poplatek 100 Kč /
vydání do 30 dnů, 1000 Kč / vydání
do 5 pracovních dnů, 2000 Kč / do
24 hodin.
U osob, které již dosáhly 15 let,
jsou pak ceny o něco vyšší: 600 Kč
/ vydání do 30 dnů, 3000 Kč / vydání do 5 pracovních dnů, 6000 Kč /
vydání do 24 hod.
-vd-

