13.6. Název životní situace
ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL
13.6.1. Základní informace k životní situaci
Na žádost občana zavede ohlašovna v informačním systému evidence obyvatel údaj o
adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.
13.6.2. Kdo je oprávněn v této věci jednat
Občané ČR.
13.6.3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Občan na ohlašovně v místě trvalého pobytu požádá o zavedení údaje o doručovací adrese
do informačního systému evidence obyvatel.
13.6.4. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti v listinné podobě, přičemž žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis
občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před úředníkem ohlašovny.
13.6.5. Na které instituci, kde, s kým životní situaci řešit
Obecní úřad Hovorčovice, Revoluční 33 - evidence obyvatel (ohlašovna pobytů), 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
13.6.6. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Občan na ohlašovně v místě trvalého pobytu předkládá platný občanský průkaz.
13.6.7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro podání žádosti není právně závazný formulář.
Žádost může obsahovat datum, od kterého občan žádá doručovat písemnosti na
oznamovanou adresu. Jinak se jedná o datum podání žádosti.
Lze využít i tiskopis „Hlášení adresy pro doručování“, který je k dispozici na ohlašovně pobytů.
13.6.8. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Zavedení doručovací adresy do informačního systému není zpoplatněno.
13.6.9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Zpravidla bezodkladně po podání správně vyplněné žádosti, v ostatních případech do 30 dnů.
13.6.10. Elektronická služba, kterou lze využít
Osobní návštěva na ohlašovně je žádoucí, předejde se tak vzniku komplikací.
Elektronickou službu lze využít. 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.
13.6.11. 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“).
13.6.12. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádosti se zpravidla vyhoví a údaj o adrese pro doručování se zavede do informačního
systému evidence obyvatel.
13.6.13. 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.
13.6.14. Za správnost popisu odpovídá útvar
Obecní úřad Hovorčovice, oddělení evidence obyvatel.
13.6.15. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.03.2013
13.6.16. Popis byl naposledy aktualizován
15.3.2013
13.6.17. Datum konce platnosti popisu
Při legislativní změně na úseku evidence obyvatel.

