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Rozeslat dle rozdělovníku
INFORMACE č. 7/2011 – doplnění INFORMACE č. 1/2011
Hlášení matričních událostí cizinců z matričních úřadů na Ředitelství služby
cizinecké policie
Dnem 30.12.2010 nabyl účinnosti zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.,
a další související zákony. Částí sedmou tohoto zákona se novelizuje zákon zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 158b citovaného zákona
ve znění účinného od 30.12.2010 matriční úřad oznamuje policii za účelem
provozování informačního systému cizinců údaje o matričních událostech
a matričních skutečnostech cizinců, které zapisuje do matričních knih. Rozsah údajů
je uveden v odstavci 2 tohoto ustanovení.
V této souvislosti byly INFORMACÍ č. 1/2011 matriční úřady informovány
o způsobu plnění oznamovací povinnosti o matričních událostech a matričních
skutečnostech cizinců evidenčnímu odboru Ředitelství Služby cizinecké policie
Policie České republiky na internetovou adresu: rscpeooe@mvcr.cz kopií vydaného
matričního dokladu.
Po dohodě s Ředitelstvím Služby cizinecké policie Policie České republiky
budou matriční úřady s účinností od 15. února 2011 zasílat kopie matričních dokladů
ve formátu PDF do datové schránky Ředitelství služby cizinecké policie Policie
České republiky (evidenční odbor): ybndqw9 a do rubriky „Věc“ budou vypisovat
text: Matrika.
Dosavadní internetová adresa evidenčního odboru Ředitelství služby
cizinecké policie zůstane matričním úřadům k dispozici k hlášení matričních událostí
a matričních skutečností cizinců ještě jeden kalendářní měsíc po výše uvedeném
datu účinnosti.
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Uvedeným způsobem budou matriční úřady plnit oznamovací povinnost
na tomto úseku až do doby, než budou údaje vkládány přímo do Cizineckého
informačního systému způsobem umožňujícím dálkovým přístup.
Žádáme, aby s obsahem shora uvedeného byly seznámeny všechny matriční
úřady v působnosti krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
a magistrátů měst Brna, Ostravy, Plzně a Magistrátu hl. m. Prahy.
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Vyřizuje: JUDr. Hálová,
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e-mail: jana.halova@mvcr.cz

Rozdělovník:
- všem krajským úřadům
- všem odborům vnitřních věcí magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně
- odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hl.m. Prahy
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