
Statutární město Ostrava 
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
odbor vnitřních věcí 

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava IČ 00845451 Bankovní spojení Komerční banka, a.s. 
1/2 www.moap.cz  DIČ CZ 00845451 Číslo účtu 19-923761/0100 

Pokyny 

 

 

Pokyny k vyřízení nového občanského průkazu po zrušení trvalého pobytu 
 

Převzetí rozhodnutí 

Správní orgán Vám zásilkou doručenou do vlastních rukou na adresu, kterou jste uvedl(a)  

do protokolu, popř. do datové schránky, zašle rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu Vašeho 

trvalého pobytu.  

 

Právní moc 

Rozhodnutí nabývá právní moci za 15 dnů ode dne, kdy ho převezme poslední z účastníků.  

Je možné, abyste tak po týdnu, kdy si zásilku převezmete, telefonicky kontaktoval(a) referentky 

ohlašovny, které podle vrácených dodejek o převzetí zásilky všemi účastníky řízení, vypočítají 

přesný den právní moci. 

 

Skončení platnosti občanského průkazu 

Dnem právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu skončí platnost  

Vašeho stávajícího občanského průkazu. Jste povinen(na) požádat o vydání nového občanského 

průkazu do 15 dnů od skončení platnosti. Vašim trvalým pobytem bude úřední adresa sídla 

ohlašovny, tj. Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše 555/6. 

 

Vyznačení právní moci na rozhodnutí 

Zaslané rozhodnutí je platné s vyznačenou doložkou právní mocí. Dostavte se v úředních hodinách 

na ohlašovnu s rozhodnutím, které vám bylo zasláno, k vyznačení doložky. 

 

Kontaktní údaje     Úřední hodiny 

Úřad městského obvodu    Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00 

Moravská Ostrava a Přívoz    Středa  8.00 - 11.30 12.30 - 17.00 

odbor vnitřních věcí      Čtvrtek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00 

oddělení matriky a ohlašovny  

kancelář č. 10, 11 - přízemí budovy radnice  

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava 

 

Alena Krömrová, kromrova@moap.ostrava.cz, tel.: 599 442 856 

Kateřina Mařáková, marakova@moap.ostrava.cz, tel.: 599 442 857 

 

Vyřízení nového občanského průkazu 

Podat žádost o vydání nového občanského průkazu je možné u kteréhokoliv obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností. V Ostravě je to pouze Magistrát města Ostravy. Doložte stávající občanský 

průkaz, rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu s vyznačenou právní mocí, a nějaký 

další doklad k prokázání Vaší totožnosti, neboť občanský průkaz je již neplatný (cestovní pas, 

řidičský průkaz nebo rodný list). Vyfotí Vás a žádost Vám vytisknou. Občanský průkaz  

Vám odeberou z důvodu skončení platnosti. Nový občanský průkaz je vyhotoven a připraven 

k vyzvednutí do 30 dnů od podání žádosti. 
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Pokyny 

 

Kontaktní údaje     Úřední hodiny 

Magistrát města Ostravy    Pondělí 7.30 - 17.30 

odbor vnitřních věcí     Úterý  7.30 - 16.00 

oddělení OP a CD     Středa  7.30 - 17.30 

Gorkého 3037/2, 729 30  Ostrava   Čtvrtek 7.30 - 16.00 

budova Projekta     Pátek  7.30 - 12.00 

naproti těžní věži Dolu Jindřich 

 

 

 

Další postup 

Změnu trvalého pobytu nahlaste všude, kde o Vás vedou tento údaj (zdravotní pojišťovna, 

zaměstnavatel, banka, lékař). Trvalý pobyt v sídle úřadu budete mít do té doby, než ohlásíte změnu 

trvalého pobytu na novou adresu. Není potřeba vyřizovat cestovní pas a řidičský průkaz, neboť 

v těchto dokladech není trvalý pobyt uveden. Nahlaste si všude nějakou kontaktní adresu  

nebo si přesměrujte korespondenci na adresu, kde si můžete přebírat zásilky. Obyčejné  

nebo doporučené zásilky, které Vám budou doručeny na adresu úřadu, jsou vráceny zpět odesílateli 

s poznámkou, adresát je na uvedené adrese neznámý. Na poště budou uloženy zásilky, které  

jsou určeny do vlastních rukou adresáta zaslané orgány veřejné správy (úřady a soudy). Oznámení  

o uložení zásilek jsou k dispozici na informacích úřadu v přízemí budovy radnice, a to po dobu  

15 dnů od uložení na poště. Je možné, abyste požádal(a) o vedení adresy pro doručování písemností 

podle zákona o evidenci obyvatel. Taková adresa je pak vedena v informačním systému evidence 

obyvatel u Vaší osoby vedle trvalého pobytu a přednostně Vám na tuto adresu doručují zásilky 

orgány veřejné správy. Tyto žádosti přijímá ohlašovna úřadu podle místa trvalého pobytu. 

 

 

 


