13.4. Název životní situace
PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉHO POBYTU
13.4.1. Základní informace k životní situaci
Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v ČR, kterou si občan zvolí. 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 a který je podle
zvláštího právního předpisu určen pro bydlení, ubytování, nebo individuálí rekreaci.
Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu, ani k vlastníkovi
nemovitosti.
13.4.2. Kdo je oprávněn v této věci jednat




občan ČR starší 15 let,
za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun,
za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož
způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, jeho zákonný
zástupce.
Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě
ověřené plné moci.
13.4.3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Občan je povinen na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu předložit:
 platný občanský průkaz,
 doklad opravňující užívat byt nebo dům (například výpis z katastru nemovitostí nebo
nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení
oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.
Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj
souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny.
Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům,
která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, obytnou místnost anebo je
provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
13.4.4. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Změnu místa trvalého pobytu občan osobně ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého
pobytu.
13.4.5. Na které instituci, kde, s kým životní situaci řešit
Obecní úřad Hovorčovice, Revoluční 33 - evidence obyvatel, podatelna.
Úřední hodiny:
 pondělí a středa - od 7.30 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin
tel: 283 933 123
13.4.6. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Občan je povinen na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu předložit:
 platný občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku
změny místa trvalého pobytu,
 doklad opravňující užívat byt nebo dům (například výpis z katastru nemovitostí nebo
nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení
oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Úředně
ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas
na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se
považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o
oprávnění užívat dům, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího
zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu,





po nabytí státního občanství České republiky předkládá občan doklad o nabytí
státního občanství,
pro případ nutnosti ověření správnosti a úplnosti zapsaných údajů do evidence
obyvatel na požádání předkládá občan matriční doklady (např. rodný list, oddací list,
úmrtní list), případně pravomocný rozsudek o rozvodu manželství či zrušení
registrovaného partnerství, popř. rozsudek o zbavení nebo omezení způsobilosti
k právním úkonům, listinu o ustanovení opatrovníka.

Upozornění pro občany ČR:
Při změně místa trvalého pobytu je ohlašovna povinna oddělit občanovi ČR
vyznačenou část občanského průkazu a vydat mu potvrzení o změně místa trvalého
pobytu.
13.4.7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu - k dispozici na ohlašovně.
13.4.8. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek ve výši 50,- Kč v hotovosti.
13.4.9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů.
13.4.10. Elektronická služba, kterou lze využít
Změnu trvalého pobytu nelze ohlásit prostřednictvím elektronické služby.
13.4.11. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“).
 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
13.4.12. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Pokud občan doloží potřebné doklady ohlášení změny trvalého pobytu se provede.
13.4.13. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Podle § 17d odst. 1 zákona o evidenci obyvatel se přestupku dopustí ten, kdo
a) příslušnému správnímu úřadu (§ 8a odst. 1 a 2) ve lhůtě jím stanovené nepředloží
požadované doklady pro ověření správnosti a úplnosti údajů vedených v informačním
systému,
b) správnímu úřadu uvedenému v § 8a odst. 2 předloží k ověření údajů vedených
v informačním systému neoprávněně pozměněné nebo padělané doklady,
c) správnímu úřadu uvedenému v § 8a odst. 1 a 2 ohlásí nepravdivé údaje k jejich
zavedení do iformačního systému, nebo
d) neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické osoby (§ 13 odst.7).
Za přestupek podle výše uvedeného písm. a) lze uložit pokutu do 25.000,- Kč, za přestupek
podle výše uvedeného písm. b), c) a d) pokutu do 100.000,- Kč.
13.4.14. Za správnost popisu odpovídá útvar
Obecní úřad Hovorčovice, oddělení evidence obyvatel.
13.4.15. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.03.2013
13.4.16. Popis byl naposledy aktualizován
15.03.2013

13.4.17. Datum konce platnosti popisu
Při legislativní změně na úseku evidence obyvatel.

