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Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?
od í. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy
s poučěnímna ohlašovně, v jejímžsprávním obvodě máte hlášen irvalý póbyt.
Uložénímoznámení o uloženízásilky a Výzvy s poučenímna vhodném místě v sídle
ohlašovny jsou po uplynuti lhůty deseti Jnů splněny podmínky fikce doručení;
desatym dnem se považuje pisemnost za doručenou.
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Řízení pokračuie dál! Nepře\.zetím pošty j€ možné
promeškat např. lhúiu na odvolání a poškodit takov!ýmto chováním pouze vlastní

osobu,

Můžese stát iVám!
§ Pan K. má evidovánu adresu mista trualého pobytu na adrese sídla ohlašovny, fakticky
však bydlí v bytě u své přítelkyně. Často jezdi autem a pň sYých cesíách se občas
dopustí dopravního přestupku. Postupně má v registru ňdičůzapsáno 12 trestných
bodů, o čemžje mu zasláno oznámení obecniho úřadu obce s rozšířenou působností.
Proti provedeni zéznamu mohl pan K. podat námitky, ale poštovní ásilku si nepřevzal
a V dúsledku íikce doručenízačala běžet lhůta pro podáni námítek, kterou pan K.
promeškal. obecni úřad obce s rozšiřenou púsobností nástedně utožílrozhodnutim
panu K. sankci spočivajici v zákazu řízenímotorových voadeL pňčemžrozhodnutí
bylo
rovněž doručeno fikci. Do 5 dnů od nabytí právní mocí rozhodnuti byl pan K. povinen
odevzdat řidičské oprávnéní, tuto povinnost nesplnil a spáchal tím přestupek, za který
mu byla uložena pokuta 10 000 Kč. o sankci se pan K. dozvěděl pň namátkové kontrole
provedené Poticií Českérepubliky. Následně můžeb,ýt obviněn z treslného
čínumaření
|/ýkonu úředniho rozhodnuti, za což mu hrozí trest odněti svobody
až na dva roky.

§ Pan J., kerému byt po rozvodu zrušen údaj o adrese místa trvalého pobylu, a místem
nového trualého pobytu se stala adresa sídla ohlašovny, ukončil před třemi lety svou
podnikatelskou činnost. z podnikáni mu ztlstal dluh na zdravotním pojištění ve
výši
20 000 Kč. Tento závazek nehradil. Po třech letech, kdy nekomunikoval a nepřebíral
poštu, protože dojíždélza praci a na dluh zapomněl, začal dlužnou částku
vymáhat
exekutor. Dlužná částka s€ Vyšplhala až na 50 000 Kč. Exakuce byla nařizena srážkami
ze mzdy, rozhodnutí si pan J_ nevyzvedl a na úkladě fikce doručeni nabylo rozhodnuti
právní moci. o exekuci se pan J- dozvéděl následně až od svého zaměstnavatele.

VnvďÍo Min,sleBlvo Vi B, odbď gpíávnídl č nno§li 2015

