Změna místa trvalého pobytu
Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a
to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování, nebo individuální rekreaci a
označen číslem popisným, nebo evidenčním.
Občan ČR si zvolí místo svého trvalého bydliště a tuto skutečnost oznámí osobně
ohlašovně na obecním úřadě v místě nového bydliště. V původním bydlišti se občan
neodhlašuje.
Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani
k vlastníkovi nemovitosti.
Přechodné pobyty byly s účinností od 1.7.2000 bez náhrady zrušeny.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)
Občan starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci
s úředně ověřenými podpisy obou.
Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu zákonný zástupce nebo ten, komu bylo dítě
svěřeno do péče soudem.
Za občana, jehož svéprávnost byla omezena, ohlásí změnu jeho zákonný zástupce.
Změnu může ohlásit také člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana
bylo schválenou soudem.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel předkládá tyto doklady:
-

Nájemní nebo podnájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí není třeba
předkládat, ověří si úřednice dálkovým přístupem do KN, nebo souhlas
oprávněné osoby (oprávněná osoba = držitel nájemní smlouvy nebo vlastník,
doložit nájemní smlouvou), nutná osobní účast oprávněné osoby, nebo
písemný, úředně ověřený, souhlas oprávněné osoby.

-

Platný občanský průkaz, v případě, že nemá žadatel platný OP, předkládá jiný
doklad, který je veřejnou listinou (cestovní pas nebo řidičský průkaz).

-

Vyplněný formulář = přihlašovací lístek k trvalému pobytu – je k dispozici na
úřadě.

-

U dítěte do 15 let rodný list dítěte (vyřizuje zákonný zástupce nebo ten, komu
bylo dítě svěřeno do péče soudem).

Po provedení změny trvalého pobytu bude oddělena část OP a vydáno potvrzení o
změně trvalého pobytu. Tento OP spolu s potvrzením je nadále platný do vydání
nového OP, ale MZV ČR jej nedoporučuje používat jako cestovní doklad.
Občan je povinen do 15 dnů zažádat o nový OP. Vydávání občanských průkazů –
Úřad m. č. Praha 17, Žalanského 291, Praha 6 – Řepy.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace
Občan ČR si zvolí místo svého trvalého bydliště a tuto skutečnost oznámí ohlašovně
na obecním úřadě v místě nového bydliště, v původním bydlišti se občan
neodhlašuje.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit
Na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. na Úřadě městské části Praha Zličín.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,Kč za každou osobu starší 15 let. Změna bude provedena až po uhrazení správního
poplatku, který se hradí na místě v hotovosti.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Změna je zaevidována ihned.
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek občanovi vyhoví a hlášenou
změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.
Pokud se při hlášení změny místa trv. pobytu objeví nedostatky v předkládaných
dokladech, nebo rozpor s údaji vedenými v informačním systému, a občan
nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraní, ohlašovna rozhodne o
nezaevidování změny místa trvalého pobytu. Proti tomuto rozhodnutí může občan
podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

