
Hlášení trvalého pobytu - informace pro občany

Upravuje zákon č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Účinnost textu od 2.8.2021

Hlášení trvalého pobytu

Místem trvalého pobytu se rozumí státním občanem ČR zvolená adresa pobytu v České republice. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení a je označen číslem popisným, orientačním popř. evidenčním.
Úřad městské části Praha 5, Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb se nachází na adrese: Štefánikova 13,15, Praha 5, Smíchov.

Úřední hodiny od 1.9.2020
pondělí
8.00 - 17.00 hod.   
úterý
8.00 - 14.00 hod. 
středa
8.00 - 17.00 hod.    
čtvrtek
8.00 - 14.00 hod.    
pátek
8.00 - 12.00 hod.


Formulář „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“:
Je nutno vyplnit vždy originál formuláře „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ dle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.


Jaké doklady občan ke změně trvalému pobytu předkládá:

a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,  
b) prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou;  
c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. 


Kdo hlásí změnu trvalého pobytu:

Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče. Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu opatrovník.
Za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Správní poplatek za změnu trvalého pobytu se hradí v hotovosti – ve výši  50,- Kč za dospělou osobu.

Děti do 15ti let jsou osvobozeni od poplatku.













































