Navrhovatel:

nar.

Adresa trvalého pobytu:
Doručovací adresa:
Tel.:
V

dne

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů,
v platném znění (zákon o evidenci obyvatel)
Žádám o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro:
nar.:
na adrese

Současná adresa, pracoviště nebo telefon jmenovaného:

Skutečnost, že jsem osobou oprávněnou k podání tohoto návrhu dokládám:

Jako důvod uvádím:

Současně navrhuji svědky (jména a adresy):
1.
2.
3.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel
Podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb.,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.
Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka
objektu nebo jeho vymezené části nebo dle §10 odst. 6 písm. c) na návrh oprávněné osoby, která je povinna
doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu.
Navrhovatel musí doložit:





žádost na zrušení údaje o trvalém pobytu,
oprávněnost užívání předmětné nemovitosti, a to např. originálem listu vlastnictví nebo orignálem
nájemní smlouvy,
jména dvou svědků, kteří osobně dosvědčí, že jmenovaný se v předmětné nemovitosti nezdržuje.
Svědkem může být kdokoliv, kromě majitele nebo nájemce předmětné nemovitosti.
Dále může navrhovatel doložit další listiny na podporu svých tvrzení, a to např. rozsudek o rozvodu,
dohodu o vypořádání majetku, ukončení nájemní smlouvy apod.

Pokud bude jmenovaný splňovat obě podmínky

zánik užívacího práva a

neužívání předmětné nemovitosti,
bude mu trvalý pobyt zrušen a místem jeho nového trvalého pobytu se stane podle ustanovení § 10 odst. 5
zákona o evidenci obyvatel sídlo ohlašovny na adrese:

Tiskopis převzat z písemných materiálů OÚ Rantířov

