1.

Identifikační číslo:

2.

Kód:

3.

Pojmenování (název) životní situace:

Hlášení trvalého pobytu
4.

Základní informace k životní situaci:

5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je
vedena v základním registru obyvatel ve formě referenční vazby na referenční údaj o
adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan
zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.
Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle
zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě
orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. V
případech stanovených zákonem může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny.
Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani
k vlastníkovi nemovitosti.
-

občan České republiky starší 15 let,
za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, nebo fyzická osoba, které bylo
dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
občanem pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými
podpisy,
člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
za občana, jehož svéprávnost byla omezena, soudem ustanovený zákonný
zástupce.

6.

Jaké jsou podmínky a postup při řešení životní situace:

7.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

8.

Na které instituci životní situaci řešit:

9.

Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:

K provedení změny adresy místa trvalého pobytu je potřeba prokázat totožnost platným
občanským průkazem nebo, nemá-li občan platný občanský průkaz, jiným obdobným
dokladem, který je veřejnou listinou, doložit vlastnictví domu (bytu) nebo prokázat
oprávněnost užívat dům (byt), příp. předložit souhlas vlastníka s ohlášením změny místa
trvalého pobytu. (Vlastník objektu nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa
trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto
práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru
nemovitostí).
Dostavit se na ohlašovnu (evidenci obyvatel) v místě nového trvalého pobytu.
Změnu místa trvalého pobytu občan hlásí ohlašovně (evidenci obyvatel) v místě nového
trvalého pobytu.
Občané, kteří mění místo trvalého pobytu v rámci města Studénky, hlásí tuto změnu na
ohlašovně (evidenci obyvatel) Městského úřadu Studénka.
Odbor vnitřních věcí, kancelář č. 14 – evidence obyvatel, Miloslava Maturová,
tel. 556 414 356, elektronická adresa: maturova@mesto-studenka.cz,
v úřední dny pondělí a středu - 08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hodin.
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10.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

-

platný občanský průkaz nebo, nemá-li občan platný občanský průkaz, jiný obdobný
doklad, který je veřejnou listinou,
doklad o vlastnictví objektu (bytu) nebo doklad prokazující oprávněnost užívat objekt
(byt), např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu,
anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením
změny místa trvalého pobytu. (Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že
oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu před
zaměstnancem ohlašovny). Oprávněnou osobou je osoba starší 18 let, svéprávná,
která vlastní doklad o oprávnění užívat objekt nebo byt, anebo je provozovatelem
ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ je k dispozici u ohlašovny (evidence
obyvatel) každého obecního úřadu. Je možné používat pouze originální tiskopis.
Správní poplatek za ohlášení změny trvalého pobytu činí 50,- Kč a je splatný v hotovosti
před provedením požadovaného úkonu. Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15
let.
Bezodkladně.

Ohlašovna je povinna ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny oznámit vlastníkovi objektu
změnu v počtu osob přihlášených k trvalému pobytu u oprávněné osoby, včetně údajů o
oprávněné osobě.
---

16.

Elektronická služba, kterou lze využít:

--17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18.

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel,
vyhláška č. 5/2015/ Sb., kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí
zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
názvy,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
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zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:

21.

Nejčastější dotazy:

22.

Další informace:

Pokud ohlašovna žádosti o provedení změny trvalého pobytu vyhoví a hlášenou změnu
místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.
Zjistí-li ohlašovna při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných
dokladech nebo rozpory mezi předkládanými údaji a údaji uvedenými v informačním
systému, vyzve občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě
neodstraní, vydá ohlašovna ve správním řízení rozhodnutí o tom, že změna trvalého
pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho
doručení do vlastních rukou, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním
učiněným u odboru vnitřních věcí Městského úřadu ve Studénce.
Uvedení nesprávných nebo neúplných údajů nebo odmítnutí poskytnutí požadovaných
osobních údajů ohlašovně (evidenci obyvatel) může být hodnoceno jako přestupek podle
§ 21 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích, za který může být úřadem s rozšířenou
působností uložena pokuta až do výše 10 000,- Kč.
Otázka - kdy a za jakých podmínek je možné zrušit jiné osobě údaj o místu trvalého
pobytu?
Odpověď - viz bod 24
Návod, jak postupovat, pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo
vnitra České republiky, jako správce osobních údajů, nebo jejich zpracovatel (krajský
úřad, obecní úřad s rozšířenou působností, ohlašovna) provádí zpracování jeho osobních
údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se
zákonem, naleznete na www.mvcr.cz

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat z jiných zdrojů nebo v jiné
formě:

Ministerstvo vnitra
odbor správních činností
nám. Hrdinů 3
140 21 Praha 4
www.mvcr.cz
24.

Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu mimo jiné na návrh
vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby pouze
při splnění podmínek, že zaniklo užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené
části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana
a občan tento objekt nebo jeho vymezenou část neužívá.
Je-li údaj o místu trvalého pobytu zrušen, stává se místem trvalého pobytu sídlo
ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.
Správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je 100,- Kč
za každou osobu uvedenou v návrhu.
- Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto
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skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu spolu s uhrazením
správního poplatku 100,- Kč nebo zastupitelskému úřadu za konzulární poplatek
300,- Kč.
25.

Za správnost popisu odpovídá útvar:

26.

Kontaktní osoba:

27.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

Městský úřad Studénka, odbor vnitřních věcí.
Miloslava Maturová, referent vnitřních věcí státu.
01.01.2016

28.

Popis byl naposledy aktualizován:

04.01.2016
29

Datum konce platnosti popisu:

--30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

---
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