Potřebuji se přihlásit
k trvalému pobytu…

Kdo je oprávněn jednat:
• změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan ohlašovně (odd. evidence
obyvatel) v místě nového trvalého bydliště
• za občana mladšího 15 let ohlásí změnu jeho zákonný zástupce, popř.
pěstoun
• za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům ohlásí změnu jeho
zákonný zástupce.
Změnu je nutné provést osobně, popř. je možné zmocnit zástupce
(úředně ověřená plná moc).
Doklady nutné s sebou:
• platný občanský průkaz (bez ustřižené části z důvodu změny trvalého
pobytu)
• doklad o vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání
bytu, anebo předložit písemné úředně ověřené potvrzení oprávněné
osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (potvrzení se
nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na
přihlašovacím tiskopisu přímo na ohlašovně)
Formulář:
• přihlašovací tiskopis je k dispozici na OÚ
Správní poplatky:
• poplatek za změnu trvalého pobytu je 50 Kč a platí se v hotovosti na OÚ
Další činnosti, které jsou požadovány:
• po ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen do 15 pracovních
dnů požádat o vydání nového občanského průkazu z důvodu změny
povinného údaje na Městském úřadě v ML.

Nejčastější dotazy:
• Občanský průkaz mám již propadlý. Mohu provést změnu trvalého
pobytu s platným cestovním pasem? Ne, zákon jasně stanovuje povinnost
předložit platný občanský průkaz. Pouze osoby po ukončení pobytu v
cizině předkládají cestovní pas.
• Přestěhovali jsme se. Naše dítě starší 15 let dosud nepožádalo o vydání
občanského průkazu. Může mu být vydán první občanský průkaz již s
novou adresou? Ne, zákon jasně stanovuje povinnost pro občana staršího
15 let předložit platný občanský průkaz. Nejprve je nutné požádat o
vydání prvního občanského průkazu s původní adresou a po převzetí
vyhotoveného dokladu provést změnu trvalého pobytu.
• Mám vlastní nájemní smlouvu k bytu. Potřebuji k provedení změny
souhlas vlastníka?
Ne, nájemní smlouva Vás opravňuje k ohlášení změny trvalého pobytu i
bez souhlasu vlastníka.
• Přihlašuji se do domu, který má několik spoluvlastníků. Potřebuji k
provedení změny souhlas všech?
Ne, k ohlášení změny trvalého pobytu stačí souhlas jednoho ze
spoluvlastníků.
• Mohu se přihlásit na úřední adresu? Ne, trvalý pobyt na úřední adrese
(adresa příslušné ohlašovny) lze zaevidovat pouze na základě rozhodnutí
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
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