
Žádám / nežádám o zaslání sdělení o ukončení TP na mou současnou adresu v cizině. 

Magistrát města Přerova 
odbor evidenčních správních služeb a ObŽÚ 
odd. ev.správ.agend a matriky - ohlašovna pobytu 
Bratrská 34 
750 11  Přerov 
 
 
 
       V …………………… dne ………………….  

 

Sdělení o ukončení TP na území ČR 
 
Sděluji, že jsem se rozhodl/a ukončit trvalý pobyt na území České republiky. Trvalý pobyt jsem 
měl(a) hlášen naposledy na adrese:                       

     

______________________________________________________________________________ 

 
Moje adresa v cizině je:  _________________________________ 
 
    _________________________________ 
 
    _________________________________ 
 
    _________________________________ 
 
Jsem obeznámen(a) s tím, že dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR končí platnost mého 
občanského průkazu a je mou povinností odevzdat jej na Magistrátu města Přerova, oddělení  občanských 
průkazů, nám.T. G. Masaryka 16, Přerov, do 15 pracovních dnů od ukončení trvalého pobytu na území ČR. 

 
 
Příjmení, jméno:   ______________________________ 
 
Datum narození:   ______________________________ 

 
 
 

 
...............................................................................                       

       podpis (úředně ověřený) 
(ověření podpisu není třeba v případě, že občan podepíše 

žádost před zaměstnancem ohlašovny) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

Místo pro ověření podpisu: 

Záznam ohlašovny o uhrazení správního poplatku 
(datum, č.stvrzenky): 



 
INFORMACE – UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ ČR 
 
Informace o možnosti ukončení trvalého pobytu na území ČR – postup při ukončení trvalého pobytu na 
území České republiky řeší § 10 odst. 12 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o evidenci 
obyvatel: 
„Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost 
písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné 
podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše 
sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty 
první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem 
nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území 
České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými 
podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal 
sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto 
sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.“ 

 
Dle položky 2 písm. f) sazebníku zákona o správních poplatcích je za ohlášení ukončení trvalého pobytu na 
území České republiky na ohlašovně stanoven správní poplatek ve výši 100,- Kč (na zastupitelském úřadu 
ČR v zahraničí činí správní poplatek 300,- Kč). 

 
MMPr, odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně 
správních agend a matriky, vytvořil tiskopis ke sdělení o ukončení trvalého pobytu na území ČR, který 
zašlete poštou na adresu MMPr Přerov, uvedenou v záhlaví žádosti. 

 
Dnem ukončení pobytu na území ČR končí platnost občanského průkazu osoby, která pobyt na území ČR 
ukončila. Občan, jehož občanskému průkazu takto skončila platnost, je dle ust. § 14 odst. 1 písm. f) zákona 
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, povinen odevzdat jej do 
15 pracovních dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu 
podle místa trvalého pobytu.  

Občanský průkaz může za Vás odevzdat i Vámi určená osoba, nebo jej můžete zaslat poštou 
(např. jako cenné psaní) na adresu:  
 

Magistrát města Přerova 
odbor evidenčních správních služeb a ObŽÚ 
odd. ev.správ.agend a matriky – obč.průkazy 
Bratrská 34 
750 11  Přerov 

 
Další podrobné informace k ukončení trvalého pobytu lze získat na tel. číslech +420 581 268 240, 
+420 581 268 246, +420 581 268 130 nebo +420 581 268 289, a k odevzdání občanského průkazu na tel. 
čísle +420 581 268 680. 
Informace lze získat rovněž na internetových stránkách – www.prerov.eu, případně elektronickou poštou na 
adrese posta@prerov.eu.  
 
 

 
 

http://www.prerov.eu/
mailto:posta@prerov.eu

