Přihlášení občana k trvalému pobytu dle zákona č. 133/2000 Sb., o
evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel)
Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí osobně ohlašovně v místě nového trvalého
pobytu. Občané se mohou přihlásit k trvalému pobytu v Petřvaldě na Obecním úřadě, se
sídlem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, v přízemí - kancelář č. 1.
Vyřizuje: Ilona Jahodářová, matrikářka, tel. 556754230 a Miluše Malíková, referentka, tel.
556754437.
Úřední hodiny:

pondělí a středa
úterý a čtvrtek
pátek

08.00 – 12.00
12.30 – 17.00 hod
08.00 – 12.00 hod
nejsou úřední hodiny

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který obsahuje údaje o
1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa
trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;
2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u
fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;
b) předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku
změny místa trvalého pobytu; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní
pas, občan po nabytí státního občanství ČR předkládá doklad o nabytí státního
občanství;
c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu anebo
předložit 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 tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem
ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním
úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo
obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacích zařízení, kde se občan hlásí
k trvalému pobytu.
Za přihlášení změny trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle zákona 634/2004 Sb. o
správních poplatcích.
Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu.
Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.
Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo
rozpory uváděných údajů s údaji v základním registru obyvatel nebo v informačním systému,
vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich odstranění,

nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne
ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována. (§ 10, odst. 9 zákona č.
133/2000 Sb.)
Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, popřípadě
pěstoun. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož
způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý
k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce. (§ 10, odst. 10 zákona
č. 133/2000 Sb.)
Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě
ověřené plné moci. (§ 10, odst. 11 zákona č. 133/2000 Sb.)

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky
Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto
skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Sdělení v listinné podobě musí
obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení
před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po
vyplnění opatření zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá
prostřednictvím datové schránky. (§ 10, odst. 12 zákona č. 133/2000 Sb.)

Evidence doručovacích adres
1. Na písemnou žádost občana lze vést v evidenci obyvatel také údaj o adrese, na kterou
mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.
2. Adresu pro doručování, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě
trvalého pobytu.
3. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí
v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má
žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění opatří zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.
Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na
kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, byly
písemnosti doručovány; v opačném případě se jedná o datum podání žádosti. (§ 10b,
odst. 1, 2 a 3 zákona č. 133/2000 Sb.)

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
1. Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů
nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo
zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem
bydlení, nebo
c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa
je v evidenci obyvatel uvedena jako místi trvalého pobytu občana a neužívá-li občan
tento objekt nebo vymezenou část.
2. Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle odstavce 1 písm.
c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné
osoby. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů ohlašovně
prokázat.
3. Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.
(§ 12, odst. 1, 2 a 3 zákona č. 133/2000 Sb.)

