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Ve Zloníně, 1. června 2022

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Vážení občané,
od 1. června 2022 mají v obci Zlonín všechny ulice své názvy.
Všichni obyvatelé Zlonína, kteří jsou ve Zloníně trvale hlášeni, musejí měnit občanské průkazy.
Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne změny adresy trvalého bydliště,
tedy ode dne 1. června 2022.
Zákon v tomto případě vymezuje pro výměnu dokladů lhůtu 45 dnů ode dne, kdy se změnil údaj o
místě trvalého pobytu. V zájmu občanů ale je, aby si nové doklady opatřili co nejdříve. Vyhnou se
tak případným komplikacím při vyřizování nejrůznějších náležitostí na úřadech, bankách či třeba při
podepsání hypotéky.
Žádost o občanský průkaz můžete podat u jakéhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
v hlavním městě Praze (na Praze 1 - 22) nebo například v Brandýse nad Labem či v Neratovicích.
Důvod výměny občanského průkazu je změna adresy trvalého bydliště. Je třeba předložit potvrzení
o změně údaje o místě trvalého pobytu.
Změna trvalého bydliště se zákona zaznamenává do Centrálního registru obyvatel.
Díky registru se o změnách automaticky dozvědí všechny orgány veřejné moci včetně zdravotních
pojišťoven, finančního úřadu, České správy sociálního zabezpečení. Občané jim tedy nemusí změnu
osobně hlásit.
Například telefonické společnosti je ale nutné změnu bydliště nahlásit.
Pokud jde o komerční subjekty, jako jsou například banky, ty se změnu trvalého bydliště sice
automaticky nedozvědí, nicméně díky zákonu o základních registrech mají občané možnost
informovat komerční subjekty o změně trvalého bydliště prostřednictvím kontaktních míst
Czech POINT.
Cedule informující o názvech ulic, čísla popisná a orientační budou instalována nejpozději do konce
června 2022.
Omlouváme se občanům za pozdější zveřejnění informace z důvodu nepružné komunikace ze strany
katastrálního úřadu.
Děkujeme za pochopení.
V případě nejasností kontaktujte, prosím, Obecní úřad Zlonín.
František Polák
Starosta obce Zlonín

