
Doručování zásilek osobám 

s trvalým pobytem na ohlašovně Městského úřadu Lázně Bělohrad

Počínaje dnem 01.05.2013 nebude město Lázně Bělohrad přebírat žádnou korespondenci pro 
občany, jimž byla přidělena úřední adresa Lázně Bělohrad, náměstí K. V. Raise 35.

Upozorňujeme občany, kterým byla úředně zrušena adresa trvalého pobytu a jsou proto nyní evidenčně 
hlášeni na adrese ohlašovny, tj. Lázně Bělohrad, náměstí K. V. Raise 35, že Městský úřad Lázně Bělohrad 
není oprávněn přebírat zásilky, které jim jsou na uvedenou adresu doručovány.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu v sídle ohlašovny pro něho v souladu s ust. § 10 odst. 2 zákona č. 
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, nevyplývají žádná práva k tomuto objektu. Tato adresa je pouze evidenčním údajem. Osobám 
s trvalým pobytem na úřední adrese ohlašovny nelze na tuto adresu doručovat, neboť v budově městského 
úřadu se nikdo z občanů fyzicky nezdržuje a není tedy možné jim žádnou korespondenci doručit.

Každý občan přihlášený na této tzv. úřední adrese je proto povinen si způsob doručování domluvit přímo 
s provozovatelem poštovních služeb (např. Česká pošta), případně s odesílateli.

Zásilky, které jsou určeny těmto občanům, jsou ponechávány u provozovatele poštovních služeb. Na
speciálně zřízené desce umístěné na budově Městského úřadu Lázně Bělohrad jsou po dobu uložení 
doporučených zásilek u provozovatele poštovních služeb vyvěšena „oznámení o uložení doporučené 
zásilky“. Na základě tohoto uvědomění si mohou fyzické osoby trvale hlášené na ohlašovně doporučenou 
zásilku převzít.

Pokud se občan zdržuje na jiné adrese, než je adresa jeho trvalého pobytu, má dále možnost na ohlašovně 
v místě svého trvalého pobytu nahlásit adresu pro doručování, která se zapíše do evidence obyvatel
prostřednictvím ROB – registr obyvatel. Orgány státní správy pak mají povinnost doručovat zásilky na tuto 
adresu. 

Doručovací adresa

Pokud se občan zdržuje na jiné adrese, než je adresa jeho trvalého pobytu, lze na jeho žádost vést 
v evidenci obyvatel prostřednictvím ROB – registr obyvatel údaj o adrese, na kterou mu mají být 
doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Tuto doručovací adresu musí respektovat 
všechny orgány veřejné moci (obce, města, kraje, stát). 

Doručovací adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě trvalého pobytu. Je nezbytné 
dostavit se na ohlašovnu osobně a prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním 
dokladem. Zaevidování doručovací adresy nepodléhá správnímu poplatku.

Doručovací adresou nejsou elektronické adresy ani faxová čísla, ale může to být adresa v zahraničí nebo 
P.O.BOX.




