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Návod 

Co dělat po změně trvalého pobytu (dále jen „TP“) 

Občanský průkaz (dále jen „OP“) 

Platnost občanského průkazu skoční uplynutím 45 dnů ode dne změny TP. Žádost je možné podat  

u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. V Ostravě je to magistrát města 

a k vyřízení je potřeba pouze stávající OP a potvrzení o změně TP, které vydala ohlašovna při jejím ohlášení.  

Správní poplatek za vydání nového OP po změně TP se nehradí. Je možné využít objednávkový systém  

na tel. čísle 800 990 980 a pro informace o zhotovených OP stránky města www.ostrava.cz, kde jsou 

k dispozici také podrobné informace k řešení této životní situace. 

Kontaktní údaje  

Magistrát města Ostravy  

odbor vnitřních věcí   

oddělení OP a CD   

Gorkého 3037/2 

729 30  Ostrava 

budova Projekta 

naproti těžní věži Dolu Jindřich 

tel.: 599 499 311 

Úřední hodiny 

Pondělí 7.30–17.30 

Úterý  7.30–16.00 

Středa 7.30–17.30 

Čtvrtek 7.30–16.00 

Pátek  7.30–12.00 

 

 
 

 

Cestovní pas a řidičský průkaz platí po dobu v něm vyznačenou. Změnu TP v souvislosti s vlastnictvím 

pasu nebo řidičského průkazu není nutné hlásit. V pase není TP uveden a od července 2018  

se už ani v řidičském průkaze obec pobytu neuvádí, není tedy potřeba tyto doklady nově vyřizovat.  

Osvědčení o registraci vozidla (velký a malý technický průkaz) 

Vlastník vozidla má povinnost nahlásit změnu TP do registru vozidel z důvodu doplnění údajů do velkého  

a výměny malého technického průkazu, a to do 10 pracovních dnů od změny TP (nejprve však následující 

pracovní den po změně TP), s oběma technickými průkazy, dokladem totožnosti a správním poplatkem 50 Kč, 

u Magistrátu města Ostravy.  

Kontaktní údaje 

Magistrát města Ostravy 

odbor dopravně správních 

činností 

oddělení evidence silničních 

vozidel  

30. dubna 635/35 

729 30  Ostrava  

naproti Nové Radnice  

tel.: 599 444 899 

Úřední hodiny 

Pondělí 8.00–17.00 

Úterý  7.30–15.30 

Středa 8.00–17.00 

Čtvrtek 7.30–15.30 

Pátek  8.00–11.00 
pouze pro zvané 

  

Zdravotní pojišťovna 

Zdravotní pojišťovny mají sice přístup k údajům v základních registrech pro výkon jejich působnosti, to však 

nesouvisí s oznamovací povinností pojištěnce, který je povinen do 30 dnů od změny TP, tuto změnu nahlásit 

příslušné zdravotní pojišťovně, bez ohledu na to, zda ji pojišťovna sama zaznamená. Způsob jakým jednotlivé 

pojišťovny požadují nahlásit změnu TP se různí. Kontaktujte proto přímo svou pojišťovnu a informujte  

se na přesné podmínky nahlášení změny TP. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna   www.vzp.cz  tel.: 952 222 222 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna  www.cpzp.cz  tel.: 810 800 000 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR  www.zpmvcr.cz tel.: 844 211 211 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna www.rbp213.cz  tel.: 800 213 213 

Oborová zdravotní pojišťovna   www.ozp.cz  tel.: 261 105 555 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky www.vozp.cz  tel.: 222 929 199 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda   www.zpskoda.cz tel.: 800 209 000 
 

http://www.ostrava.cz/
http://www.vzp.cz/
http://www.cpzp.cz/
http://www.zpmvcr.cz/
http://www.rbp213.cz/
http://www.ozp.cz/
http://www.vozp.cz/
http://www.zpskoda.cz/
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Návod 
 

Platba za komunální odpad 

Podle obecně závazné vyhlášky platí každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území města Ostravy jednou 

ročně poplatek 498 Kč za odvoz komunálního odpadu do 30. června běžného kalendářního roku bez výzvy,  

buď bankovním převodem, složenkou, prostřednictvím SIPO, pomocí online plateb na platebním portále,  

QR kódem nebo na pokladně magistrátu (kancelář č. 101 v budově Nové Radnice). Podrobné informace jsou 

k dispozici na www.ostrava.cz v sekci Platba za komunální odpad. Obecně platí, že při změně TP v rámci 

Ostravy je nutné ohlásit jen, pokud dojde ke změně způsobu platby, např. rodiče platili poplatek za dítě,  

které se osamostatnilo a má teď své nové SIPO. U přistěhování z jiné obce je potřeba se do 30 dnů zaregistrovat 

k poplatku, buď osobně s formulářem „Registrace k platbě za komunální odpad“, který je k dispozici  

na stránkách města Ostravy nebo e-mailem na komunalniodpad@ostrava.cz. Případný přeplatek za komunální 

odpad v předchozím bydlišti magistrát neřeší, neboť každá obec má svou vyhlášku. 

Kontaktní údaje 

Magistrát města Ostravy 

odbor financí a rozpočtu 

oddělení daní a cen 

Sokolská třída 28 

729 30  Ostrava  

Přístavba Nové Radnice 

tel.: 599 442 523, 521, 360 

Úřední hodiny 

Pondělí  8.00–17.00 

Středa 8.00–17.00 

Čtvrtek  8.00–16.00 

 

 

 

 

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) 

Nahlásit změnu TP na ČSSZ má do 8 dnů povinnost jen ten, kdo pobírá důchod. Pokud výplata důchodu 

probíhá prostřednictvím České pošty, hlásí příjemce změnu kterékoliv pobočce a na příslušném tiskopisu,  

který je na poště k dispozici, také ústředí ČSSZ v Praze. Jestliže je výplata důchodu prováděna  

bezhotovostně převodem na účet, oznámí příjemce důchodu změnu TP za využití tiskopisu „Hlášení změny 

adresy nebo jména a příjmení“ dostupného na www.cssz.cz, datovou schránkou nebo dopisem na adresu 

Křížová 25, 225 08  Praha 5. Hlášení je možné sepsat také na okresní pobočce ČSSZ. 

Kontaktní údaje 

Okresní správa sociálního  

zabezpečení Ostrava 

Zelená 3158/34a 

702 00  Ostrava  

tramvajová zastávka 

Krajský úřad 

tel.: 596 662 111 

Úřední hodiny 

Pondělí 8.00–17.00 

Středa 8.00–17.00 

 

 

 

 
 

Živnostenský úřad (dále jen „ŽÚ“) 

Změnu TP podnikatele ŽÚ v rejstříku živnostenského podnikání změní sám, avšak adresa sídla podnikání 

zůstává na původním místě. Mění-li se tedy i adresa sídla podnikání je nutné do 15 dnů nahlásit tuto změnu  

na jakémkoliv ŽÚ. Tato povinnost odpadá, pokud bylo ŽÚ již před změnou TP oznámeno, že pokud k této 

změně dojde, má se sídlo podnikání změnit na adresu nového TP. 

Kontaktní údaje 

Magistrát města Ostravy 

Živnostenský úřad 

oddělení živností 

Prokešovo náměstí 1803/8 

729 30  Ostrava  

Nová Radnice 

tel.: 800 990 980 

 

Úřední hodiny 

Pondělí 8.00–17.00 

Úterý 8.00–15.30 

Středa 8.00–17.00 

Čtvrtek 8.00–16.00 

Pátek 8.00–11.00 

 

 

http://www.ostrava.cz/
mailto:komunalniodpad@ostrava.cz
http://www.cssz.cz/
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Katastrální úřad 

Katastrálnímu úřadu se nemusí změna TP oznamovat. Data si tento úřad aktualizuje automaticky 

prostřednictvím základních registrů. V případě nesouladu údajů na výpisu z katastru nemovitostí je možné 

kontaktovat ostravskou pobočku. 

 

Kontaktní údaje 

Katastrální úřad  

pro Moravskoslezský kraj 

Katastrální pracoviště Ostrava 

Vítkovická 3056/2 

702 00  Ostrava  
naproti Nákupního centra Karolina 

tel.: 596 944 111 

Úřední hodiny 

Pondělí 8.00–17.00 

Úterý  8.00–14.00 

Středa  8.00–17.00 

Čtvrtek 8.00–14.00 

Pátek  8.00–12.00 

  
 

Úřad práce (dále jen „ÚP“) 

ÚP jsou k základním registrům připojeny, avšak dle zákonných ustanovení v oblasti státní sociální podpory, 

pěstounské péče, dávek pro osoby zdravotně postižené, příspěvku na péči, hmotné nouze a podpory 

v nezaměstnanosti platí 8 denní oznamovací povinnost nahlásit změnu TP na příslušném oddělení ÚP,  

a to i v případě, že nedojde ke změně pobočky. Pokud ke změně pobočky dojde, hlásí se změna TP na pobočce 

v místě původního TP, kde je nutné požádat o přeposlání spisu na krajskou pobočku ÚP v místě nového TP.  

 
Kontaktní údaje 

Úřad práce Ostrava 

Kontaktní pracoviště  

Moravská Ostrava 

30. dubna 3130/2c 

702 00  Ostrava  

tramvajová zastávka 

Důl Jindřich 

tel.: 950 143 740 

Úřední hodiny 
Pondělí  8.00–12.00 

13.00–17.00 

Úterý  8.00–11.00 

Středa  8.00–12.00 

13.00–17.00 

Čtvrtek  8.00–11.00 

Pátek  8.00–11.00 

   pouze pro zvané 

 

Finanční úřad (dále jen „FÚ“) 

FÚ jsou napojeny na základní registry. Není-li daňový subjekt u finančního úřadu registrován, zašle  

mu původně místně příslušný FÚ oznámení o změně místní příslušnosti, ve kterém uvede, u kterého pracoviště 

příslušného FÚ bude daňový spis uložen. Je-li daňový subjekt registrován a přestěhuje se mimo působnost 

finančního úřadu, vydá tento rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem 

výslovně uvedeným v rozhodnutí přechází místní příslušnost na finanční úřad podle nového TP. Při stěhování 

v rámci územní působnosti jednoho FÚ může dojít k přesunu spisu na jiné pracoviště. U daňových subjektů 

s delegovanou místní příslušností před změnou TP nedochází ke změně FÚ automaticky, ale musí být 

rozhodnuto o zrušení, změně nebo potvrzení delegace. 

 
Kontaktní údaje 

Finanční úřad  

pro Moravskoslezský kraj 

Územní pracoviště Ostrava I. 

Jurečkova 940/2 

700 39  Ostrava  

tramvajová zastávka 

Karolina 

tel.: 596 150 111 

 

Úřední hodiny 

Pondělí 8.00–17.00 

Středa 8.00–17.00 
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Místní poplatek ze psů 

Každá fyzická osoba, která má na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz hlášen TP  

a je držitelem psa, je povinna na základě obecně závazné vyhlášky uhradit místní poplatek ze psů do 15 dnů  

od vzniku poplatkové povinnosti. Pokud dojde ke změně TP v rámci našeho městského obvodu, není potřeba 

novou adresu hlásit. U přistěhování z jiného městského obvodu nebo z jiné obce se ohlášení činí s občanským 

průkazem držitele psa a očkovacím průkazem psa. Je nutné odhlášení z místního poplatku v předchozím 

bydlišti. Přesné informace k této životní situaci jsou uvedeny na www.moap.cz.  

Kontaktní údaje 

Úřad městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

odbor financí a rozpočtu 

oddělení místních poplatků 

2. patro, kancelář č. 250 

náměstí Dr. E. Beneše 555/6 

729 29  Ostrava  

naproti kavárny Elektra 

tel.: 599 442 840 

Úřední hodiny 

Pondělí 8.00–11.30  

12.30–17.00 

Středa 8.00–11.30  

12.30–17.00 

Čtvrtek 8.00–11.30  

12.30–14.00 

 

 

 

 

Rejstříkový soud (dále jen „RS“) 

Neprodleně ohlásit změnu TP u RS v místě, kde je společnost zapsána, je zákonnou povinností. Inteligentní 

formulář vyplněný elektronicky na stránce Veřejný rejstřík a Sbírka listin pod Podáním do veřejného rejstříku  

se v Ostravě odevzdává u krajského soudu, kde je možné na místo uvedeného formuláře požádat o ztotožnění. 

Podrobné informace k uvedené problematice je možné vyhledat na www.justice.cz.  
 

Kontaktní údaje 

Krajský soud v Ostravě 

Rejstříkový soud 

Havlíčkovo nábřeží 1835/34 

728 81  Ostrava  

tel.: 596 153 222 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední hodiny 

Pondělí 7.00–15.30 

Úterý  7.00–15.30 

Středa  7.00–15.30 

Čtvrtek 7.00–15.30 

Pátek  7.00–14.00 

 

Rezidentní parkovací karta  

Vlastník nebo provozovatel vozidla s TP v některé z parkovacích zón městského obvodu Moravská Ostrava  

a Přívoz (CENTRUM, ŠALAMOUNA, FIFEJDY II., FIFEJDY III.) má možnost požádat o vydání rezidentní 

parkovací karty, která jeho držitel opravňuje zaparkovat na k tomu vyhrazených místech v příslušné oblasti. 

K vyřízení žádosti o parkovací kartu se požaduje předložit občanský průkaz s případným potvrzením o změně 

TP a osvědčení o registraci vozidla. Podrobnosti k této životní situaci jsou na www.moap.cz.
Kontaktní údaje 

Úřad městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

oddělení místního hospodářství 

přízemí budovy 

náměstí Dr. E. Beneše 555/6 

729 29  Ostrava  

naproti kavárny Elektra 

tel.: 599 442 961 
 

Úřední hodiny 

Pondělí 8.00–11.30  

12.30–17.00 

Středa 8.00–11.30  

12.30–17.00 

Čtvrtek 8.00–11.30  

12.30–14.00 
 

Další instituce 

Změnu TP je nadále potřeba ohlásit také nestátním subjektů, u kterých je tento údaj veden. Jsou to především banka, 

zaměstnavatel či škola, lékař, telefonní operátor, poskytovatel energií, dopravci a komerční pojišťovny. Kterékoliv poště 

je nutné ohlásit změnu TP v případě zasílání SIPO, u kterého nefunguje dosílka. Poštu nezajímá adresa TP, ale adresa, 

kam má doručovat informaci o platbách. Je potřeba znát spojovací číslo. Na poště se změna TP hlásí i v souvislosti 

s platbami poplatku za televizní a rozhlasové vysílání.  

http://www.moap.cz/
http://www.justice.cz/
http://www.moap.cz/

