DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK OSOBÁM S TRVALÝM POBYTEM NA OHLAŠOVNĚ

Úřední adresa
Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, který nemá
možnost přihlásit se jinam k trvalému pobytu, je mu přidělena úřední adresa – nám.
Republiky 13/5, Lom, ohlašovna MěÚ Lom. Tato adresa je jen evidenčním údajem
především sloužícím pro vydání osobních dokladů. Na sídlo ohlašovna nelze doručovat,
neboť v budově MěÚ nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné
jim žádnou korespondenci doručit. MěÚ není oprávněn přebírat soukromou
korespondenci fyzických osob.
Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako
svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence řešit
přímo s Českou poštou s.p., případně s odesílateli ( např. banky, pojišťovny atd.).
Adresa pro doručování
S účinností od 1.7.2009 dochází k novele zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a
rodných číslech a o změně některých zákonů ( zákon o evidenci obyvatel), která se týká
zavedení adresy pro doručování písemností na žádost občana. V informačním systému
evidence obyvatel bude vedena kromě adresy trvalého pobytu také adresa pro
doručování, kterou občan oznámí ohlašovně v místě svého trvalého pobytu písemně na
doporučený formulář ( po předložení dokladu totožnosti). Ohlašovna zašle údaje o
adrese pro doručování příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností k zavedení do
informačního systému evidence obyvatel.
Doručovací adresa může být evidována jen tehdy, pokud si o ni občan na ohlašovně sám
zažádá.
Změnu nebo zrušení adresy pro doručování oznámí občan opět písemným způsobem.
Občan má povinnost si vybírat poštu na doručovací adrese.
Doručování je možné:
 Do datové schránky, pokud si ji fyzická osoba zřídí.
 Na doručovací adresu pro doručování podle zákona o evidenci obyvatel.
 Na doručovací adresu, kterou účastník oznámí pro určité řízení, nebo na adresu
trvalého pobytu.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
( podle ust. § 12 odst. 1 písm.c) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů).
Žadatel podá do podatelny úřadu nebo na ohlašovnu pobytu písemně tvz. „ n á v r h“ na zrušení
údaje o místu trvalého pobytu, ve kterém uvede :





Kdo navrhuje zrušení adresy (navrhovatel) – tj. jméno, příjmení, datum narození, bydliště.
Komu má být pobyt zrušen. K údajům o této osobě uvést její osobní údaje (datum narození).´
Místo (adresa),kde má být osobě údaj o místu tr. pobytu zrušen.
Jak dlouho osoba, které má být údaj zrušen – byt či objekt neužívá ( v případě, že zde bydlí,
nelze bydliště zrušit).
 Jak osobě, které má být údaj zrušen, zaniklo k bytu či objektu užívací právo.
Žadatel – navrhovatel správnímu orgánu doloží při podání návrhu :
1) doložit oprávněnost užívaní domu či předmětného bytu či domu - § 10 odst.6 zákona o evidenci
obyvatel ( výpis z katastru nemovitostí – současný, platnou nájemní smlouvu na byt)
2) doložení skutečnosti, že jmenovaná osoba předmětný byt či dům neužívá, že v místě pobytu se
nezdržuje
3) doložit zánik užívacího práva k bytu či domu ( soudní rozhodnutí o zrušení užívacího práva
k bytu- rozvodem manželství, ukončením nájemní smlouvy výpovědí, uplynutím doby určité,
pravomocným rozhodnutím soudu o vyklizení bytu). Důvodem zániku užívacího práva nelze
brát skutečnost, že osoba, které má být údaj o TP zrušen, u správního orgánu vypoví, že
souhlasí se zrušením údaje o místu TP.
4) důkaz o tom , že osoba , které má být zrušen údaj o místu tr. pobytu, se v místě tohoto pobytu
nezdržuje ( svědecké výpovědi)
5) popř. další doklady, z nichž vyplývá důvod ke zrušení trvalého pobytu. Správní orgán si dle
potřeby vyžádá při řízení jejich doplnění.
Navrhovatel podle zákona o evidenci obyvatel je v takovém případě povinen existenci důvodů
ohlašovně prokázat.

Správní orgán vede o návrhu správní řízení, ve kterém zjišťuje, zda jsou splněny podmínky pro
vyhovění návrhu. Správní orgán není návrhy účastníků řízení vázán, vždy však provede důkazy,
které jsou potřebné ke zjištění skutečného stavu věci ( § 52 SŘ). Obě podmínky tj. „užívací právo
+ neužívání“ musí být ze zákona současně splněny. Po shromáždění všech nezbytných podkladů
vydá správní orgán rozhodnutí, ve kterém návrhu vyhoví nebo nevyhoví. Toto rozhodnutí obdrží
v písemné podobě do vl. rukou navrhovatel a druhý účastník řízení.
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.

