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Hlášení trvalého pobytu  
 
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 označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním. 
Přihlášením na novou adresu trvalého pobytu předešlá adresa trvalého 
pobytu zaniká . Není třeba se nikde odhlašovat.  

 
Kdo a za jakých podmínek  

občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě 
ověřené plné moci 
zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun 
zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům 
zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla 
rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa 
trvalého pobytu 

Jak a kam se obrátit  
Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého 
pobytu, tj. 

na obecním úřadu 
v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech 
na úřadech městských částí 
na území vojenských újezdů na újezdních úřadech. 

 
V Dolní Krupé se za účelem změny adresy trvalého pobytu dostavte 
na Obecní úřad Dolní Krupá č.p.55. 
  
Co musíte p ředložit  
Při ohlášení zm ěny místa trvalého pobytu je ob čan povinen:  

vyplnit a podepsat p řihlašovací lístek k trvalému pobytu  
předložit platný ob čanský pr ůkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa 
trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu 
v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství 
České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství 
předložit doklad oprav ňující užívat byt nebo d ům (např. výpis z katastru 
nemovitostí, nájemní smlouvu, kupní smlouvu ) a pokud doklad nevlastní , 
pak předloží úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o 
souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. 
Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba 
potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem 
ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá 
k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou 



místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí 
k trvalému pobytu. 
Občan je povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, 
(který obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, 
předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana, dále údaje o vlastníku 
objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu u fyzické 
osoby nebo název a sídlo u právnické osoby). Mimo povinnost vyplnit 
přihlašovací tiskopis má občan také povinnost předložit zákonem stanovené 
doklady. 
Nespln ěním těchto povinností nebude údaj o zm ěně místa trvalého 
pobytu zaevidován.  

 
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky  
Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto 
skutečnost písemn ě ohlašovn ě podle místa svého trvalého pobytu . Obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo 
matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat ob čanský 
průkaz do 15 pracovních dn ů od oznámení této skute čnosti . 

 
Formulá ře 
Tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" je k dispozici na každé ohlašovně. 

 
Poplatky a termíny  
Správní poplatek  
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní 
poplatek ve výši 50,- Kč. 
Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny. 


