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RUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU
1. Základní informace:
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 je označen číslem popisným nebo
evidenčním popřípadě orientačním. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevznikají žádná práva
k tomuto objektu ani k vlastníkovi nemovitostí.

2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
• na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby. 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. Navrhovatel je
v takovém případě povinen existenci uvedených důvodů ohlašovně prokázat (tzn., prokázat,
že zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je
v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a že občan tento objekt
nebo jeho vymezenou část neužívá).
• byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných
dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
• byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo
je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení.
Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž
územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Jak a kam se obrátit:
• na obecní (městský) úřad v místě trvalého pobytu občana, kterému má být údaj o místu
trvalého pobytu zrušen
• v hlavním městě Praze a územně členěných statutárních městech na úřady městských částí
nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst
• na území vojenských újezdů na újezdní úřady.

4. Způsob podání žádosti:
Žádost lze zaslat poštou nebo osobně sepsat na ohlašovnách úřadů uvedených pod bodem 3.
Navrhovatel je vždy povinen doložit oprávněnost svého požadavku.

5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Úřad městského obvodu Plzeň 1 až 10.
Adresy a telefonní čísla jednotlivých ohlašoven pobytu jsou uveřejněny na internetové stránce:
http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/urady-mestskych-obvodu/urady-mestskych-obvodu-plzen-1-10.aspx
Informace lze získat i na adrese: Magistrát města Plzně, Odbor správních činností, oddělení
občanských průkazů a cestovních dokladů, nám. Republiky 16, 306 32 Plzeň.
Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 – 18:00 hodin
Úterý:
8:00 – 14:00 hodin
Středa:
8:00 – 18:00 hodin
Čtvrtek:
8:00 – 14:00 hodin
Pátek:
8:00 – 12:00 hodin
Tel.: 37 803 2461-63
E-mail: posta@plzen.eu
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana:

http://epo.plzen.eu/
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6. Formuláře, doklady, náležitosti:
Žádné.

7. Správní poplatky a způsob jejich uhrazení:
Za zrušení místa trvalého pobytu zaplatí navrhovatel správní poplatek 100,-- Kč za každou osobu
uvedenou v žádosti o zrušení místa trvalého pobytu.

8. Lhůty pro vyřízení:
Lhůty pro vyřízení stanovuje zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj.
bezodkladně, do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

9. Účastníci řízení:
Navrhovatel a osoby, o jejichž právech, právem chráněných zájmech má být jednáno.

10. Další požadované činnosti:
Ze zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá
občanovi povinnost do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení
údaje o místu trvalého pobytu, podat žádost o nový občanský průkaz. Pokud by tuto povinnost
nesplnil, dopustil by se přestupku podle § 16a citovaného zákona, za který lze uložit pokutu do 10
000 Kč.

11. Právní úprava:
•
•
•

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel,
zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

12. Opravné prostředky:
Proti rozhodnutí ohlašovny lze podat odvolání k nadřízenému orgánu u správního orgánu, který
napadené rozhodnutí vydal.

13. Sankce a způsob jejich uplatnění
Žádné.

14. Správce postupu:
Magistrát města Plzně, Odbor správních činností, oddělení občanských průkazů a cestovních
dokladů

15. Datum, od kterého návod platí:
1. 1. 2016

16. Datum provedení poslední aktualizace:
1. 1. 2016

17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
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