ŽÁDOST 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 (dále jen zák. o evidenci obyvatel)
Od 01.01.2016 je tato žádost zpoplatněna. 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 MěÚ Soběslav při
osobním podání žádosti.

Žadatel:
Jméno a příjmení/název společnosti: ……..…..…………………………………………, nar./IČ. …....……………………..,
Adresa trvalého pobytu/sídlo společnosti .........................................................……………………………………,
Adresa pro doručování: ………………………………………………………………………………………………………………………,
(vyplňte pouze v případě, pokud si písemnost přejete zasílat na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu/sídla)

Tel.č. ………………………………., datová schránka …………………………………, e-mail ………………………………………
Prohlašuji, že jsem oprávněn/a podat tento návrh, jelikož mám k nemovitosti, na jejíž adrese má být
trvalý pobyt uvedené osoby zrušen, následující vztah (§ 10 odst. 6 písm. c) zák. o evidenci obyvatel):
o jsem vlastník (spoluvlastník) předmětné nemovitosti
o jsem nájemcem předmětné nemovitosti, což prokazuji platnou nájemní smlouvou
o k nemovitosti mám jiný užívací vztah (provozovatel ubytovacího zařízení – platná smlouva)
(zaškrtněte vybranou možnost)

Žádám tímto ohlašovnu o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob:
Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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.)
- souhlasil s tím vlastník nebo nájemce nemovitosti (na základě jeho souhlasu)
Vztah k mé osobě - syn/dcera, vnuk/vnučka, bývalý manžel/ka, druh/družka, cizí osoba, atd.
.......................................................................................................................…………………………………………
Současná kontaktní adresa této osoby je:
(nebo jiný údaj o možnosti zastižení, tel., datová schránka, např. zaměstnání apod.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Důvod podání žádosti (na základě čeho, či jakého souhlasu má dotyčná osoba údaj o místu trvalého pobytu na uvedené
adrese, jak dlouho se na adrese nezdržuje, za jakých okolností se dotyčná osoba odstěhovala, z domu/bytu se odstěhoval/a
dobrovolně a tím opustil/a společnou domácnost dobrovolně, zda má v bytové jednotce osobní nebo movité věci, další
důvody žádosti):

.……………………………………………………………………………………..........................................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................
…………………………………………………………………………………………………..............................................................
...................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

Zároveň tímto ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zák. o evidenci obyvatel plním svou zákonnou
povinnost a níže prokazuji existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu jmenovaného:

a) zánik užívacího práva k objektu nebo jeho vymezené části dokládám
…………………………………………………………………………………….........................................................................
(např. výpis z listu vlastnictví, kupní smlouvu, nájemní smlouvu, pravomocný rozsudek, kterým byl zrušen společný nájem
manželů po rozvodu, usnesení a dražebním příklepu a pod. Pokud se daná osoba zdržovala v minulosti na adrese svého
trvalého pobytu pouze na základě souhlasu žadatele, pak žadatel uvede, že jeho souhlas již neplatí)

b) neužívání objektu jmenovaným potvrzují svým podpisem svědkové (např. sousedé)
Jméno a příjmení: ...................................................................... nar.: ....................................................
Adresa trvalého pobytu .........................................................……………………………………………………………….

Podpis …………………………………………….

Jméno a příjmení: ...................................................................... nar.: ....................................................
Adresa trvalého pobytu .........................................................……………………………………………………………….

Podpis ……………………………………………..

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o svých právech a povinnostech v rámci správního řízení ve věci
zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro výše uvedenou/é osobu/y. Zároveň jsem byl/a poučen/a
o možném průběhu takového řízení (lhůty, jednotlivé úkony správního orgánu).
Svým právům a povinnostem žadatele a účastníka řízení jsem rozuměl/a a nežádám dalšího
vysvětlení či doplnění, což stvrzuji svým podpisem.

V …………………..……………. dne ………………………………
…………………………………..……………………
vlastnoruční podpis žadatele

