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Telefon 
485 243 111 

IČ 
00262978 

Elektronická podatelna 
posta@magistrat.liberec.cz 

E-mail 
info@magistrat.liberec.cz 

Web 
www.liberec.cz 

Datová schránka statutárního města Liberec 

(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u 

 

M A G I S T R Á T  M Ě S T A   L I B E R E C 

Odbor správní a živnostenský 
 

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 

 
 obec 
 Dlouhý Most 
 Dlouhý Most 95 
 463 12 
                                                

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Liberec 

      CJ MML 167864/22 Hiršalová/485 243 713 2.8.2022 

SZ CJ MML 157492/22 
Počet listů 1          Počet příloh 0        Počet listů, sv. příloh 0 

 

 

Oznámení o změně adresy sídla ohlašovny 

 

Na základě uplatněného podnětu došlo k přenastavení adresy v číselníku adres úřadů 

agendového informačního systému evidence obyvatel pro obec Dlouhý Most. 

 

Tímto oznamujeme, že s účinností ke dni 30. 6. 2022 byla původní adresa „Dlouhý Most 193“ 

nahrazena adresou: 

„Dlouhý Most 95“. 

 

Všem osobám, které mají údaj o trvalém pobytu evidovaný na ohlašovně obce Dlouhý Most, 

byl dne 2. 8. 2022 opraven údaj o místu trvalého pobytu v souladu s výše uvedenou změnou.  

 

V souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. a) bod 7. zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech 

obsahuje občanský průkaz adresu místa trvalého pobytu (včetně označení tohoto údaje jako 

adresy úřadu, je-li takto označen v informačním systému evidence obyvatel). V souvislosti 

s výše uvedenou změnou adresy úřadu obsahují momentálně občanské průkazy osob 

s evidovanou adresou místa trvalého pobytu na ohlašovně obce Dlouhý Most nesprávný údaj.  

 

Tímto vyzýváme občany, kteří mají evidovanou adresou místa trvalého pobytu na ohlašovně 

obce Dlouhý Most, k podání žádosti o nový občanský průkaz, který bude obsahovat 

opravený správný údaj adresy místa trvalého pobytu. 

 

Nepodá-li občan žádost o občanský průkaz nejpozději do 30. 9. 2022 rozhodne Magistrát města 

Liberec, jako pověřený úřad, v souladu s ust. § 35 odst. 2 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských 

průkazech, ve správním řízení o skončení platnosti občanského průkazu, který obsahuje 

nesprávný údaj.    

 

 

 

Veronika Hiršalová v. r. 

vedoucí oddělení správních činností 

 
Rozdělovník: 

Úřední deska Magistrát města Liberec 

Úřední deska obec Dlouhý Most 
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