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Místem trvalého pobytu se rozumí ob anem zvolená adresa pobytu v eské republice. Ob an
eské republiky m že mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je ur en pro
bydlení, ubytování nebo individuelní rekreaci a je ozna en íslem popisným nebo
eviden ním, pop . orienta ním.

Kde ob an hlásí zm nu místa trvalého pobytu?
Zm nu místa trvalého pobytu ob an ohlásí ohlašovn v míst nového trvalého pobytu.
-

v eské republice

na obecním ú ad obcí s rozší enou p sobností, v hlavním m st Praze m stské ásti ur ené Statutem
hlavního m sta Prahy a ve m stech Brno, Ostrava a Plze magistráty t chto m st
na obecním ú ad , v hlavním m st Praze a ve m stech Brno, Ostrava a Plze ú ady m stských ástí
nebo m stských obvod , pokud tak stanoví statuty t chto m st, a na území vojenských újezd újezdní
ú ady

na M stském ú ad Krásno, Radni ní 1, 357 47 Krásno a to v ú edních hodinách, které
jsou stanoveny takto:
pond lí 7,00 - 11,30 12,00- 17.00 hodin
úterý

6,30 - 11,30 12,00 - 14,00 hodin

st eda

7,00 - 11,30 12,00 - 17,00 hodin

tvrtek
pátek

6,30 - 11,30 12,00 - 14,00 hodin
6,30 - 11,30 12,00 - 14,00 hodin

Ob an, který se rozhodl ukon it trvalý pobyt na území eské republiky, oznámí tuto
skute nost ohlašovn podle místa svého trvalého pobytu. P i písemném oznámení je nutný
ú edn ov ený podpis ob ana.
Jaké doklady ob an p edkládá?
-

ob anský pr kaz, u n hož není v d sledku zm ny místa trvalého pobytu odd lena
jeho vyzna ená ást
doklad o vlastnictví domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o
oprávn ní užívat byt (nap . nájemní smlouva, dohoda o ubytování) anebo ú edn
ov ené písemné potvrzení oprávn né osoby o souhlasu s ohlášením zm ny místa
trvalého pobytu.

Ob an po p edložení doklad vyplní a podepíše P ihlašovací lístek k trvalému pobytu.
Nem že-li ob an po ukon ení pobytu v cizin nebo po nabytí státního ob anství
eské republiky p edložit doklady výše uvedené, je místem jeho trvalého pobytu sídlo
ohlašovny, v jejímž územním obvodu na území eské republiky m l ob an poslední
místo trvalého pobytu nebo hlášené místo pobytu podle zvláštních p edpis . Nem l-li
ob an pobyt na území eské republiky nebo jej nelze zjistit, je místem jeho trvalého
pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se narodil, nebo sídlo zvláštní matriky
v p ípad , že se narodil v cizin .

Kdo hlásí zm nu místa trvalého pobytu?
a) za ob ana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, pop ípad p stoun
b) za ob ana zbaveného zp sobilosti k právním úkon m nebo za ob ana, jehož zp sobilost k
právním úkon m byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není zp sobilý hlásit zm nu
místa trvalého pobytu, jeho zákonný zástupce
Za ob ana m že zm nu místa trvalého pobytu hlásit jím pov ený zmocn nec na základ
ov ené plné moci.

Správní poplatky
Za ohlášení zm ny místa trvalého pobytu zaplatí ob an správní poplatek

50,-K

za osoby uvedené na jednom p ihlašovacím lístku

Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

