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HLÁŠENÍ ADRESY PRO DORUČOVÁNÍ 
 
Vyplňte čitelně hůlkovým písmem 
 
Příjmení:        Jméno (jména): 

                                              l                                                                                                            a                          
 

                            datum narození: 1                    2 
 
Adresa místa trvalého pobytu:    Adresa pro doručování: 
 

 

Okres:       Okres: 
.........................................................................................................                  ....................................................................................................... 
Obec:       Obec: 
.........................................................................................................                  ....................................................................................................... 
Část obce:    č.p.(ev.)*)   Část obce:    č.p.(ev.)*)         
.........................................................................................................                  ....................................................................................................... 
Ulice:                                                             č.or.   Ulice:                                                             č.or. 
.........................................................................................................                   ...................................................................................................... 
        
       PSČ:.......................................................................... 
 
       Stát:........................................................................... 
 

Datum zavedení doručovací adresy: 1od:1111111111111111 
 
 
 
 
 

               ............................................................................. 
                              podpis (úředně ověřený) 
                                 (ověření podpisu není třeba v případě,  
                      že občan podepíše žádost před pracovnicí ohlašovny) 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   Záznam ohlašovny: 
 
        Datum: ................................... 
        Podpis a razítko: 
 
 
 
Totožnost ověřena podle: 
 - občanského průkazu 
 - cestovního doklad 
 - průkaz povolení k pobytu pro cizince 

                                                                                         
                                                                                              
 

*) Nehodící se škrtněte 
 

č: 

Místo pro ověření podpisu: 



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

 
 

§ 10b 
 

 (1) Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být 
doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. 
  
 (2) Adresu podle odstavce 1, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě trvalého 
pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky. 
  
 (3) Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana9); to neplatí v případě, 
kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Žádost může rovněž obsahovat datum, od 
kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního 
předpisu5o), byly písemnosti doručovány; v opačném případě se jedná o datum podání žádosti. 
  
 (4) Adresu podle odstavce 1 poskytuje ministerstvo, krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou 
působností správnímu orgánu pro účely doručování; tím není dotčeno poskytování tohoto údaje podle jiného 
právního předpisu. 
 
____________________ 
  
9) Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti 
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s 
listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 


