TRVALÝ POBYT
Obecní úřad Stavěšice provádí přihlášení k trvalému pobytu i zrušení údajů o trvalém pobytu. Všechny potřebné
informace si můžete přečíst níže.

Přihlášení k trvalému pobytu
•

vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu

•

předložit platný občanský průkaz, při přihlašování osob mladších 15 let se předloží rodný list dítěte.

•

doložit vlastnictví domu nebo bytu (výpisem z katastru nemovitostí), nebo doložit oprávněnost užívání bytu
(např. nájemní smlouvou, smlouvou o zřízení věcného břemene), nebo předložit úředně ověřené písemné
potvrzení oprávněné osoby (zpravidla vlastník domu/bytu nebo jeho nájemce) o souhlasu s ohlášením
změny místa trvalého pobytu, anebo musí oprávněná osoba potvrdit souhlas na přihlašovacím tiskopisu k
trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

•

Správní poplatek 50,-Kč (děti mladší 15 let jsou od poplatku osvobozeny)

•

Po provedení změny trvalého pobytu bude oddělena část občanského průkazu (dále jen OP) a vydáno
potvrzení o změně trvalého pobytu. Tento OP spolu s potvrzením je nadále platný do vydání nového OP,
ale nelze ho použít jako cestovní doklad.
Po změně trvalého pobytu je občan povinen do 15 dnů zažádat o nový OP – více informací zde

Zrušení údaje o trvalém pobytu
Z trvalého pobytu nelze nikoho odhlásit, ale lze pouze změnit adresu trvalého pobytu. Pokud by totiž bylo
možné někoho odhlásit, nemusel by se už nikde přihlásit, a to je v rozporu se zákonem, neboť každý občan
musí mít uveden údaj o trvalém pobytu.
Podmínky pro změnu trvalého pobytu osobě, která je v nemovitosti přihlášena k trvalému pobytu, vyplývají ze
zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, a musejí být splněny zároveň.
Trvalý pobyt můžete takové osobě změnit za splnění těchto předpokladů:
1) osobě zaniklo užívací právo k nemovitosti
2) osoba v objektu nebydlí
3) osoba objekt neužívá.
Pokud doložíte splnění uvedených podmínek, obecní úřad by měl údaj o trvalém pobytu takové osoby
formou správního řízení změnit na adresu ohlašovny, tedy přímo na adresu obecního úřadu (tzv.
bezdomovecký trvalý pobyt).

Jak to vidí zákon?
Zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel:
§ 10
(1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v
místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trva-ého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro by-dlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
(2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.
§ 12
(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných,
neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, anebo na návrh oprávněné osoby, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (př. bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento
objekt.

