
o zrušení společného nájmu, svědeckou výpovědí 
svědka, který byl přítomen odchodu z místa trvalého 
pobytu, rozsudkem určovací žaloby o užívacím právu. Dostupné informační letáky: 

• Cestovní doklady 
• Dávky sociální péče 
• Dopravní agenda 
  Výpis z bodového systému) 
• Evidence obyvatel 
• Krizové situace 
• Matrika I (Manželství, Registrované partnerství) 
• Matrika II (Narození, Úmrtí, Duplikáty matričních dokladů) 
• Matrika III (Výpisy z rejstříků, Ověřování pravosti podpisu a 
shody opisu) 
• Náhradní rodinná péče (Osvojení, Pěstounská péče, 
Poručnictví) 
• Nepořádek kolem nás 
• Občanské průkazy 
• Poplatky (ze psů, za komunální odpad) 
• Práva občana při komunikaci s úřadem 
• Právní odpovědnost náctiletých 
• Průkaz mimořádných výhod 
• Rozchod rodičů (Úprava poměrů, Úprava styku, Neplacení 
výživného) 
• Trestná činnost a výchovné problémy u nezletilých a 
mladistvých 
• Týrané a zneužívané děti 

Úřední hodiny Magistrátu města Liberec: 

pondělí a středa 
úterý a čtvrtek 
pátek 
sobota 

8.00–17.00 
8.00–16.00 
8.00–14.00 
8.00–12.00 

Poskytování údajů z evidence obyvatel 

Poskytnout lze pouze údaje vedené k osobě žadatele na 
základě písemné žádosti. 

Vlastníku nemovitosti lze poskytnout údaje o přihláše- 
ných osobách na adrese jím vlastněného objektu nebo 
jeho vymezené části. 

Kdo je oprávněn jednat: 

• obyvatel starší 15 let (pouze k vlastní osobě) 
• vlastník nemovitosti (pouze k jím vlastněné nemovitosti) 

Doklady nutné s sebou: 

• platný doklad totožnosti 
• v případě žádosti vlastníka nemovitosti předkládá 
   vlastník také doklad o vlastnictví 

Formulář: 

• žádost lze získat na přepážkovém pracovišti (přep. č. 17) 

Správní poplatek: 

• poplatek za výpis z informačního systému evidence 
  obyvatel je 50 Kč za každou i započatou stranu a platí 
  se v hotovosti přímo na přepážce 

Lhůty pro vyřízení: 

• žádost je vyřízena ihned po podání 

Kontakt: 
Magistrát města Liberce, odbor správní, oddělení dokladů 
a evidence obyvatel, Frýdlantská 183, 460 59 Liberec 1, 
(nová budova), přepážkové pracoviště 
Tel.: 485 243 713 
Aktuální telefonní seznam na: www.liberec.cz – kontakty. 

RÁDCE 

OBČANA  
Evidence 

obyvatel 
• Evidence obyvatel 
• Přihlášení a zrušení 
  trvalého pobytu 

Každý poslední pátek v měsíci je tzv. sanitární den, 
kdy jsou všechny objekty magistrátu pro veřejnost 
uzavřeny. 

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
Telefon: 485 243 111 
Fax: 485 243 113 
E-mail: info@magistrat.liberec.cz 
E-podatelna: posta@magistrat.liberec.cz 
Web: www.liberec.cz 

Letáky jsou k dispozici ke stažení na 
www.liberec.cz 



 

Přihlášení k trvalému pobytu 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. 

Doklady nutné s sebou: 

• platný občanský průkaz 
• písemný návrh na zrušení údaje o místu trvalého 
  pobytu (předtištěný formulář lze získat na webových 
  stránkách SML) 
• navrhovatel musí předložit doklad o vlastnictví bytu 
  nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu 

Formulář: 

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze 
stáhnout na www.liberec.cz – formuláře – správní od- 
bor nebo získat na oddělení dokladů a evidence oby- 
vatel. 

Lhůty k vyřízení: 

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) 

• 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. 

• o zrušení údaje o místu trvalého pobytu správní 
  orgán rozhodne v souladu se správním řádem bez 
  zbytečného odkladu 

Další činnosti, které jsou požadovány: 

• navrhovatel je povinen prokázat existenci zákonných 
  důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
  (neužívání objektu nebo jeho vymezené části 
  a zánik užívacího práva občana k objektu nebo jeho 
  vymezené části) 

Kdo jsou další účastníci: 

• osoba, jíž má být údaj o místu trvalého pobytu 
   zrušen 
• svědci (nejsou účastníci řízení) 

Nejčastější dotazy: 

Formulář: 

• přihlašovací tiskopis se generuje z PC již vyplněný 
  přímo na přepážkách 

Správní poplatky: 

• poplatek za změnu trvalého pobytu je 50 Kč a platí se 
  v hotovosti přímo na přepážce 

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 
  (lze přímo na přepážce ohlašovny) 

Zrušení trvalého pobytu 
(na návrh oprávněné osoby) 

V řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu se vždy 
vydává rozhodnutí ve správním řízení. 

Kdo je oprávněn jednat: 

• podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
  může vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo 
  oprávněná osoba (např. nájemce, provozovatel ubytovny) 

• Jakým způsobem lze doložit neužívání objektu? 
   Svědeckou výpovědí svědka. 

• Jakým způsobem lze doložit zánik užívacího práva? 
   Např. dohodou o ukončení nájemní smlouvy, 
   vypořádáním společného jmění mezi manželi 
   a úpravou bydlení po rozvodu, rozsudkem soudu 


