
ÚŘAD PRÁCE ČR
Sdílená příloha
(SSP, SPOD, HN, SocS, OZP)

Tiskopis prosím vyplňte čitelně

podací razítko
OSÚ
S 15

Hlášení změn - adresy trvalého pobytu,
skutečného pobytu a adresy pro doručování

Změny uvedené v tomto tiskopisu prokažte příslušným dokladem.

A. Žadatel:

Příjmení: Jméno: Rodné číslo v ČR1):

B. Změna platí od:                            .     . 20                           

C. Nové adresy (vyplňte pouze adresu, která se mění):

Trvalý pobyt: Obec:   ................................................................................ Část obce:   .......................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.:   ................... Č. orient.:   .......... PSČ:   ..................

Skutečný pobyt: Obec:   ................................................................................ Část obce:   .......................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.:   ................... Č. orient.:   .......... PSČ:   ..................

Adresa pro
doručování: Obec:   ................................................................................ Část obce:   .......................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.:   ................... Č. orient.:   .......... PSČ:   ..................

D. Změna se týká:
Zaškrtněte jednu nebo obě následující varianty. V případě zaškrtnutí druhé varianty doplňte také údaje o dalších osobách, které mění adresu trvalého
pobytu.

žadatele

dalších osob, které mění adresu

Příjmení: Jméno: Rodné číslo v ČR1):

Příjmení: Jméno: Rodné číslo v ČR1):

Příjmení: Jméno: Rodné číslo v ČR1):

Příjmení: Jméno: Rodné číslo v ČR1):

Příjmení: Jméno: Rodné číslo v ČR1):

Příjmení: Jméno: Rodné číslo v ČR1):

1) Cizinci, pokud nemají v ČR přiděleno rodné číslo, uvedou v kolonce Rodné číslo v ČR datum narození ve tvaru den, měsíc, rok a pohlaví ve tvaru:
M nebo Ž (muž nebo žena).

PROSÍM OBRAŤTE
1/2 14 01 01 302



E. Doplňující informace:

F. Prohlášení žadatele:
Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsou v tomto hlášení uvedeny, jsou pravdivé, a jsem si vědom(a) případných následků, které by pro
mne z nepravdivě vyplněných údajů vyplývaly.
Jsem si vědom(a) povinnosti písemně ohlásit příslušnému úřadu, který o dávkách rozhoduje, do osmi dnů změny ve skutečnostech
rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši a výplatu.

Formulář jsem převzal(a) z oficiálních webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, nezměnil(a) jsem na něm žádné pevné
texty, pouze jsem pravdivě vyplnil(a) kolonky určené k vyplňování.

V dne                            .     . 20                           Podpis žadatele:

Formuláře všech uvedených potvrzení a dokladů najdete na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je vyzvednete na
pracovišti příslušného úřadu, který o dávce rozhoduje. Na toto pracoviště se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování pochybnosti.
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