Odbor správních agend

Žádost – návrh
O zrušení údaje o místu trvalého pobytu
podle § 12 odst. 1 písm. c) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel)

Žadatel
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL/ NÁZEV SPOLEČNOSTI: ..........................................................................................................
DATUM NAROZENÍ, IČO: …………………………………………...................... TEL.: …………………………......................
TRVALÉ BYDLIŠTĚ/ SÍDLO .................................................................................................................................................
ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ:……………………………………………….…........................................................................
(Vyplňujte pouze v případě, pokud si písemnosti přejete zasílat na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu/sídla)
Prohlašuji, že jsem oprávněn/a podat tento návrh, jelikož mám k nemovitosti, na jejíž adrese má být trvalý pobyt níže
uvedené osoby zrušen, následující vztah [§ 10 odst. 6 písm. c) zák. o evidenci obyvatel]:
□ jsem vlastník (spoluvlastník) nemovitosti, což prokazuji přiloženým listem vlastnictví z katastru
nemovitostí
□ jsem nájemcem (spolunájemcem) nemovitosti, což prokazuji přiloženou platnou nájemní
smlouvou
□ k nemovitost mám jiný užívací vztah: ……….....................................................................................................................

Podávám žádost na zrušení údaje o místu trvalého pobytu této osoby:
Jméno a příjmení, titul: ...........................................................................................................................................................
Datum narození: ..........................................., poměr k účastníkovi (manžel, syn apod.): ....................................................
Adresa trvalého pobytu, která má být zrušena: …..................................................................................................................
Na adrese trvalého pobytu se nezdržuje od: .......................................... a objekt užíval od...................................................
Adresa, na které se tato osoba zdržuje: ……......................................................................... (pokud je žadateli známa),
jeho tel. číslo ..........................................................................................................................................................................
Tato osoba dříve užívala nemovitost na adrese svého trvalého pobytu, protože:
□ byla vlastníkem (spoluvlastníkem nemovitosti)
□ byla nájemcem (spolunájemcem nemovitosti)
□ měla k nemovitosti jiný užívací vztah (např. věcné břemeno, podnájem, apod.)
□ s tím souhlasil vlastník (nájemce) nemovitosti (bytu) na základě jeho pouhého souhlasu

Podle § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel je žadatel povinen prokázat, že zaniklo užívací právo občana
(jemuž se má zrušit údaj o místě trvalého pobytu) k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci
obyvatel uvedena jako jeho místo trvalého pobytu a že neužívá tento objekt nebo jeho vymezenou část.
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Jako důkaz, že tato osoba na adrese svého trvalého pobytu již nebydlí, navrhuji:
Výslech svědka/ů (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní kontakt):
1.) ..................................................................................................................................................................................
2.) ..................................................................................................................................................................................
Jiný důkaz, než je svědecká výpověď:
................................................................................................................................................................................................

Jako důkaz, že tato osoba pozbyla právo užívat nemovitost na adrese trvalého pobytu, navrhuji
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(např. výpis z listu vlastnictví, kopie kupní smlouvy, kopie nájemní smlouvy, pravomocný rozsudek, kterým byl zrušen
společný nájem manželů po rozvodu, usnesení o dražebním příklepu apod. Pokud se daná osoba zdržovala v minulosti
na adrese svého trvalého pobytu pouze na základě souhlasu žadatele, tak ten uvede, že jeho souhlas již neplatí.)

Navrhovatel/ka/ prohlašuje, že je srozuměn/a/ s tím, že dnešního dne................ bylo zahájeno předmětné řízení ve
věci a dle ust. § 51 odst. 2 správního řádu, a že se vzdává práva dokazování a seznámení se s podklady pro vydání
rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

V...................................... dne ....................................

Vlastnoruční podpis žadatele .......................................

Podání návrhu o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podléhá správnímu poplatku ve výši 100 Kč za osobu. Správní
poplatek je nutné zaplatit při podání návrhu.

Úřední záznam:
Správní poplatek ve výši ………………… Kč byl zaplacen dne ...................... číslo podkladního dokladu…………………

Zpracování výše uvedených osobních údajů je prováděno na základě právní povinnosti. Zpracování nepovinných osobních
údajů
(telefon,
e-mail)
je
prováděno
ve
veřejném
zájmu
a slouží za účelem rychlejší komunikace a jejich neposkytnutí není podmínkou vyřízení žádosti. Osobní údaje budou
používány po dobu vyřizování příslušné agendy a následně uloženy po dobu skartační lhůty. Ostatní práva a povinnosti
při zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách města https://www.novyjicin.cz/.
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