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Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny  
Úřad městské části Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 

 
 
 
 
Úřad městské části Praha 21 (dále jen „ÚMČ Praha 21) informuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost 
ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba evidován trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude 
možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel a rodných číslech, v platném znění). 
 
Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu 
Staroklánovická 260, Praha 9, se ukládají na podatelně ÚMČ Praha 21 a jsou k vyzvednutí v úředních 
hodinách podatelny. Tato oznámení a výzvy budou v podatelně ÚMČ Praha 21 uschovány po dobu 30 
dnů od jejich doručení, poté budou skartovány.  
 
V této souvislosti upozorňujeme, že ÚMČ Praha 21 umožňuje v souladu s výše uvedenou právní 
úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoli již zásilky samotné. Vlastní 
zásilky zasílané osobám s adresou trvalého pobytu Staroklánovická 260, Praha 9, jsou ukládány u 
pobočky České pošty v Praze 9, Staroújezdská 23. 
 
Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně 
informovat občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení 
o uložení zásilky či výzvy s poučením. Ohlašovna tyto informace ani nijak neeviduje a dále s nimi 
nepracuje ani neposkytuje informace o doručovaných zásilkách. S veškerými dotazy se adresát může 
obrátit na příslušnou doručovací poštu.  
 
V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti 
doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné 
legislativy (např. zajištění ,,odnosu“ nebo ,,dosílky“ na poště, zřízení P.O.BOXU na poště, zřízení datové 
schránky, nahlášení doručovací adresy na ohlašovně). V opačném případě platí, že v případě uložení 
oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí 
lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; desátým dnem se považuje písemnost za 
doručenou. I nepřevzatá písemnost tak nabude právní moci a stane se vykonatelnou. Nevyzvednutí 
písemnosti adresátem tedy neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl 
srozuměn. 
 


