
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY S TRVALÝM 

POBYTEM V SÍDLE OHLAŠOVNY MĚSTA 

ŠTÍTY 
 

Městský úřad Štíty upozorňuje občany, kterým byl zrušen údaj o trvalém pobytu a kteří mají 

přidělenu jako svou adresu sídlo ohlašovny, tedy adresu nám. Míru 55, Štíty, že tato adresa je 

pouze evidenčním údajem, nevyplývají z něj žádná konkrétní práva a povinnosti k objektu a 

slouží k administrativním účelům (určení místní příslušnosti, výkon volebního práva, vydání 

osobních dokladů apod.).  

Na sídlo ohlašovny nelze doručovat písemnosti, neboť v budově MěÚ Štíty nikdo z občanů 

s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit. MěÚ Štíty 

není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, 

kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo 

ohlašovny, že mají možnost doručování své korespondence řešit sami, a to dle následujících 

možností: 

                    prostřednictvím České pošty: 

o      zajistit si zdarma „odnos“, tj. vyzvedávat si zásilky přímo na poště, 

o      zajistit si za poplatek tzv. „dosílku“, tj. přeposílání písemností na adresu, 

na které se zdržuje, 

o      zřídit si za poplatek P.O. BOX, 

o      zdarma nahlásit změnu ukládací pošty. 

                    prostřednictvím pracoviště Czech POINTu: 

o      zřídit si zdarma datovou schránku 

                    prostřednictvím ohlašovny pobytu MěÚ Štíty: 

o      nahlásit doručovací adresu na ohlašovnu podle místa trvalého pobytu a tato 

se dostane do informačního systému evidence obyvatel 

                   nahlásit (např. soudu či správnímu orgánu) adresu pro doručování (v souvislosti 

 s konkrétním probíhajícím řízením), správnímu orgánu i pro řízení zahájená u něj 

 v budoucnu 

Využívá-li občan jakoukoliv z výše uvedených možností, informuje ve vlastním zájmu 

podatelnu MěÚ Štíty. 

V případě, že občan nevyužije některé z výše uvedených možností, bude režim doručování 

na adresu ohlašovny probíhat následovně: 

Obyčejné listovní zásilky budou doručovatelem vráceny odesílateli. 



Doporučené zásilky: 

Doručovatel nechá (vzhledem k neexistenci domovní schránky) na vhodném místě 

(tj. podatelna na nám. Míru 55) výzvu, aby si občan písemnost vyzvedl v úložní době 

a ve výzvě sdělí místo, kde je písemnost uložena (např. u soudu, u provozovatele poštovních 

služeb, u správního orgánu …..). Současně doručovatel zanechá, existuje-li, poučení 

pro adresáta. 

Pokud si adresát zásilku nevyzvedne v zákonné lhůtě do 10 kalendářních  dnů ode dne, kdy 

byla připravena k vyzvednutí, bude zásilka posledním dnem této lhůty považována 

za doručenou. 

Občané města s trvalým pobytem v sídle ohlašovny města Štíty mají možnost zjistit, zda pro 

ně byla zanechána výzva o uložení doporučené zásilky na pracovišti podatelny MěÚ Štíty, na 

nám. Míru 55, Štíty, tel. 583 440 214, email: podatelna@stity.cz. Dotazy lze činit  osobně, 

telefonicky či elektronicky v úředních hodinách:  

  pondělí, středa       7:00 – 11:30     12:00 – 16:30 

  úterý      7:00 – 11:30     12:00 – 15:00 

  čtvrtek   7:00 – 11:30     12:00 – 16:00 

  pátek                    7:00 – 11:30     12:00 – 13:30 

 

 

 

 

Iveta Horvátová 
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