Městský úřad Miletín
náměstí K. J. Erbena 99, 507 71 Miletín

Žádost
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Já, níže podepsaný (jméno, příjmení, datum narození)
…………………………………………………………………………………………………
Adresa trvalého pobytu
………………………………………………………………………………………………….
Adresa pro doručování (vyplňte v případě, pokud si písemnosti přejete zasílat na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu)
………………………………………………………………………………………………….
Telefonní kontakt ………………………..
žádám o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob/y
(jméno, příjmení, datum narození): ……………………………………………………………
na adrese ……………………………………………………………………………………….
Na adrese trvalého pobytu se nezdržuje od ……………………………………………………..


Tato osoba dříve užívala nemovitost na adrese 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 nemovitosti (na základě jeho pouhého souhlasu)



K žádosti o zrušení trvalého pobytu výše uvedených osob mne vedou tyto důvody (zde se
uvede vzájemný vztah, na základě čeho a s čím souhlasem má dotyčná osoba údaj o místu
trvalého pobytu na této adrese hlášen, zda má užívací právo k bytové jednotce nebo
k nemovitosti, jak dlouho se nezdržuje v bytové jednotce nebo nemovitosti, za jakých
okolností se dotyčná osoba odstěhovala, zda má v bytové jednotce nebo nemovitosti
movité věci, a další důvody žádosti):



Adresa, na které se výše uvedená/é osoba/y nyní zdržují (uvede se, pokud je známa, nebo
jiný údaj o možnosti zastižení, např. zaměstnání, telefon, apod.):



Pro prokázání výše uvedeného předkládám (výpis z katastru nemovitostí, nájemní
smlouva, rozsudky soudu, smlouvy, dohody, příp. další listiny nebo dokumenty – úředně
ověřené kopie – vypsat přiložené):



Navrhuji tyto svědky, kteří mohou dosvědčit mnou uváděné skutečnosti (jméno, příjmení,
adresa):
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….



V případě výslechů svědků chci – nechci být osobně přítomen (volbu uvést již v žádosti).



Moje adresa pro doručování písemností (není třeba uvádět, pokud je tato totožná
s adresou trvalého pobytu) a telefonní kontakt na moji osobu:



V případě dvou a více žadatelů, zvolí si písemně zmocněnce pro správní řízení (připojit
k žádosti).

V Miletíně dne ……………….

………………………..
podpis žadatele

Dle § 12 odst. 1 písmeno c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (dále jen zákon o evidenci obyvatel), ohlašovna rozhodne o
zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo
vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého
pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Dle § 12 odst.
2 zákona o evidenci obyvatel ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého
pobytu na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné
osoby. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů ohlašovně prokázat.

Záznam ohlašovny :
zaplacení správního poplatku ve výši 100,- Kč, dne …………………… č.d. ………………..

