Informace pro občany s evidovanou adresou trvalého pobytu
na adrese sídla ohlašovny
Trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny úřadu Obce Dolní Bělá, Dolní Bělá, čp. 31, je evidován u
občana, jehož údaj o místu trvalého pobytu byl ve správním řízení zrušen. Tato adresa je pouze
evidenčním údajem.
Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi
nemovitosti. Obecní úřad není oprávněn přebírat žádnou korespondenci adresovou fyzickým
osobám s trvalým pobytem v sídle ohlašovny. Pouze umožňuje uložit Oznámení o uložení zásilky
a výzvy s poučením. V žádném případě se nejedná o zásilky a o dopisy, ale pouze o oznámení o
uložení zásilky a výzvy, že si lze zásilku uloženou na ukládací poště v Dolní Bělé vyzvednout.
Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na Obec Dolní Bělá,
ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos
odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu občanů, kteří
mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou
adresu.
S dotazy na možnost přebírání či přeposílání korespondence se obraťte přímo na příslušnou
doručovací poštu – Česká pošta Dolní Bělá, čp. 112.

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny – Dolní Bělá 31,
o uložení zásilky:
1. Zásilka je pro adresáta uložena na České poště, s.p., Dolní Bělá, čp.
k vyzvednutí pracovních dnech v otevíracích hodinách pošty.

112. Zásilka je

2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena
k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty, i když si adresát
fakticky písemnost nevyzvedl.
3. Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez
svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o
prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné
do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do
jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

