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__________________________________________________________________________________________
Razítko podatelny

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
dle ust. § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“) a podle ust. § 45 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

Já, níže podepsaný(-á)……………………………………………………..…, nar. ………………………………..
na adrese trvalého pobytu …………………………………………………………………………………………...
občanský průkaz č. ………………………………………………………………..
adresa pro doručování (datová schránka, případný telefonní kontakt) ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………. jako
*) oprávněná osoba uvedená v ust. § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel
NEBO
*) vlastník objektu nebo jeho vymezené části
žádám tímto o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osoby (osob):
Jméno a příjmení: ………………………………………………………..….., nar. ………………………………..

Hlášena/y k trvalému pobytu na adrese: …………………………………………………………………………….
Fakticky se zdržujíce na adrese: …………………………………………………………………………………….
Adresa pro doručování (případný telefonní, e-mailový kontakt, datová schránka): ………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Jmenovaná/é osoba/ osoby užívala/y objekt (*dům, byt, obytnou místnost atd.) od: ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Uvedený objekt fakticky neužívá/jí od: ……………………………………………………………………………..

O zrušení údaje místa trvalého pobytu výše uvedené osoby/ osob žádám, protože:
Osoba/y, které/ kterým má být trvalý pobyt zrušen, dříve objekt užívala/y na základě ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Na adrese trvalého pobytu se tato/ tyto osoba/y nezdržuje/í od …………………………………………………….
Skutečnost, že jsem osobou oprávněnou k podání této žádosti, dokládám …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Zároveň tímto, ve smyslu ust. § 12 odst. 2 Zákona o evidenci obyvatel, plním svou zákonnou povinnost a níže
prokazuji existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu jmenovaného:
a) zánik užívacího práva jmenovaného k objektu /jeho vymezené části/ dokládám
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
(např. úředně ověřenou dohodou o vypořádání společného nájmu bytu po rozvodu, pravomocným a
vykonavatelným rozhodnutím soudu o vypořádání společného nájmu bytu po rozvodu, dohodou o ukončení
nájemní smlouvy, rozsudkem soudu o zrušení práva společného nájmu bytu, rozsudkem určovací žaloby o užívacím
právu, odnětím souhlasu oprávněné osoby k trvalému pobytu apod.)
b) neužívání objektu jmenovaným mohu svědecky potvrdit např. soused(-é)
p. ……………………………………., nar. …………………, bytem ……………………………………………..
p. ……………………………………., nar. …………………, bytem ……………………………………………..
čímž současně navrhuji provedení důkazu jeho/jejich svědeckou výpovědí.
Případná další sdělení žadatele k žádosti:

Poučení pro žadatele
V řízení je nutné prokázat, že daná osoba, jejíž trvalý pobyt má být zrušen, se již na adrese trvalého pobytu
nezdržuje, nejčastějším důkazem je výslech svědka. Současně je nutné prokázat zánik/ neexistenci užívacího práva
dotčené osoby k objektu. V případě rušení trvalého pobytu bývalého vlastníka (spoluvlastníka) se doloží nový
výpis z katastru nemovitostí, u bývalého nájemce nová nájemní smlouva nebo doklad o ukončení nájmu, tj. např.
dohoda o skončení nájmu, výpověď z nájmu apod., v případě bývalých manželů- nájemců, je nutné doložit platnou
nájemní smlouvu, pravomocný rozsudek soudu o rozvodu a doklad o vypořádání bydlení na dobu po rozvodu,
rozsudek soudu o zrušení společného nájmu atd. Pokud při podání žádosti nebudou doloženy potřebné listiny,
bude žadatel vyzván k jejich doplnění v průběhu řízení.
UPOZORNĚNÍ: za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je dle zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, v platném znění nutno uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč, a to za každou osobu,
jejíž údaj o místu trvalého pobytu má být zrušen. Správní poplatek lze uhradit na pokladně obecního úřadu
Topolany při osobním podání žádosti.
V případě jakýchkoliv nejasností můžete kontaktovat obecní úřad Topolany, tel. 517 362 508, obec@obectopolany.cz

………………………………………………
vlastnoruční podpis žadatele

*) nehodící se škrtněte
! kurzívou jsou psány poznámky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Úřední záznam Obecního úřadu Topolany:
Správní poplatek uhrazen v hotovosti na pokladně obecního úřadu/ bezhotovostně:
č. dokladu: ………………………., výše poplatku: …………………………… datum úhrady: …………………………..

Zaznamenala oprávněná úřední osoba:

podpis:

