
 

Doručování písemností osobám s trvalým 
pobytem na ohlašovně městského úřadu 

 

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Městského úřadu Bohumín, Masarykova 158, je tzv. 

„úřední adresou“, která byla občanovi úředně přidělena zpravidla ve správním řízení, kterým 

byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu.  Občan se na této úřední adrese nezdržuje a nemá zde 

zřízenu poštovní schránku, ze které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat. Tato adresa je 

tedy evidenčním údajem a městský úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci 

fyzických osob. Je proto v zájmu každého občana, aby si doručování písemností zajistil.  

 

Způsoby řešení doručování písemností pro občany s trvalým pobytem na adrese 

ohlašovny (Masarykova 158, Bohumín): 

 
 na ohlašovně Městského úřadu Bohumín nahlásit údaj o adrese, na kterou mu mají být 

úřední písemnosti doručovány, 

 správnímu orgánu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení 

nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení písemnosti doručovat, 

 zřídit si datovou schránku, která není závislá na trvalém pobytu, a do které je orgán 

veřejné moci povinen písemnosti doručovat, 

 zřídit si u České pošty, s.p.  placenou službu  P. O. BOX, 

 zajistit si za úplatu „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s. p., oznámí, 

 zajistit si u České pošty, s.p. bezplatnou službu „odnáška pošty“, kdy Česká pošta s.p. 

adresátovi došlou poštu po úložní dobu na přepážce pošty uloží. 

 

Městský úřad Bohumín umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu 
k převzetí zásilky a poučení o právních následcích nevyzvednutí uložené zásilky  (pokud 

si adresát uloženou písemnost v úložní době nevyzvedne, nastává tzv. náhradní doručení – 

fikce, tj. písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty bez ohledu na 

skutečnost, zda se adresát s písemností fakticky seznámil či nikoliv). Tímto krokem však 

nedochází k přenosu odpovědnosti  za způsob doručování z odesílatele na Městský úřad 

Bohumín, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování 

písemností.  

 

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny (Masarykova 158, 

Bohumín) o uložení zásilky: 
 

1. Zásilka je pro adresáta uložena na České poště, s.p. (Ad. Mickiewicze 67, Bohumín-

Nový Bohumín). Zásilka je k vyzvednutí v pracovních dnech pondělí – pátek od 8:00 – 

18:00 hodin a  sobotu od 8:00 – 12:00 hodin. 

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.  



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 1 roku ode dne, kdy měla být zásilka 

nejpozději vyzvednuta.  

4. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení 

nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost 

považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.  

 

 

 

 


