Městský úřad Blansko
odbor vnitřních věcí, ohlašovna
nám. Republiky 1, 678 01 Blansko

Správní poplatek 100,- za osobu zaplacen: …..............................

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana ČR
Podle ust. § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
Navrhovatel:
Jméno a příjmení / název společnosti: ..………………….....…….......…..….......................................
Datum narození: ………………………...........

IČO: …...................................................

Adresa/sídlo: ……………….........………………………………….……………..………………..............
Adresa pro doručování: ……………….........………………………………….……………………………
Adresu pro doručování vyplňte pouze, pokud si písemnost v řízení přejete zasílat na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu(sídla).

Telefon (nepovinné): …..........................

E-mail (nepovinné): …...................................................

Prohlašuji, že jsem oprávněn-a tento návrh podat, protože mám k nemovitosti, na jejíž
adrese má být trvalý pobyt zrušen, následující vztah:





jsem vlastník (spoluvlastník) nemovitosti, což prokazuji listem vlastnictví z katastru
nemovitostí č.: ………………(podle čísla LV si ohlašovna výpis z KN sama vyhledá)
jsem nájemcem (spolunájemcem) nemovitosti, což prokazuji přiloženou platnou nájemní
smlouvou
k nemovitosti mám jiný užívací vztah: …................................................................................

Označte variantu odpovídající Vašemu případu.

Podávám tímto návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu tohoto občana:
Jméno a příjmení: …………………….....…….......…..…....................................................................
Datum narození: …………....................................................................................……………...........
Adresa trvalého pobytu,
která má být zrušena:…........………………........................................................................................
Na adrese trvalého pobytu se nezdržuje od: ……………….........…………………………………........
Pokud si nepamatujete přesné datum odchodu, uveďte alespoň měsíc a rok

Adresa na které se tento občan zdržuje pokud
je navrhovateli známa (případně telefon): …...........…......................................................................

Výše jmenovaný-á dříve užíval-a dům/byt na adrese svého trvalého pobytu, protože:



byla vlastníkem (spoluvlastníkem) nemovitosti



byla nájemcem (spolunájemcem) nemovitosti



s tím souhlasil vlastník/nájemník nemovitosti (na základě jeho souhlasu)



na základě souhlasu rodičů s trvalým pobytem dítěte ve společné domácnosti

Označte variantu odpovídající Vašemu případu.

Jako důkaz, že tato osoba na adrese svého trvalého pobytu již nebydlí, navrhuji
vyslechnout svědka/y: pan/í
bytem na adrese

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

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

Navrhovatel je v řízení povinen prokázat, že daná osoba, jejíž trvalý pobyt má být zrušen, se již na adrese trvalého pobytu nezdržuje.
Nejčastějším důkazem je výslech svědka - ideálně souseda či jiné osoby, která z vlastní zkušenosti ví, že tato osoba již na adrese
trvalého pobytu nebydlí. Navrhněte alespoň jednoho svědka (jméno, příjmení, datum narození, bydliště). Pokud by tím svědkem měl být
rodinný příslušník (a tudíž osoba ne zcela nezaujatá), je nanejvýš vhodné navrhnout ještě dalšího svědka.

Jiný důkaz, než je svědecká výpověď:

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

PROHLÁŠENÍ:
Já..........................……..................... nesouhlasím s tím, aby paní.........................................
bydlel-a v objektu a měla jako údaj o místu trvalého pobytu adresu Blansko,............................

Jako důkaz, že tato osoba pozbyla právo užívat objekt na adrese svého trvalého pobytu
předkládám:

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

Navrhovatel je v řízení povinen prokázat i zánik užívacího práva dotčeného občana k objektu na adrese jeho trvalého pobytu. Pokud
tedy například tento občan přestal být vlastníkem nemovitosti, postačí výpis z listu vlastnictví nebo třeba kopie kupní smlouvy. Pokud
tento občan byl např. nájemcem a jeho nájemní vztah zanikl, stačí doložit kopii nájemní smlouvy, nebo třeba pravomocný rozsudek,
kterým byl zrušený společný nájem manželů po rozvodu. Pokud by se daná osoba zdržovala v minulosti na adrese svého trvalého
pobytu pouze na základě souhlasu (strpění) vlastníka, je logické, že tento vlastník pouze uvede, že již jeho souhlas „neplatí“. Právních
důvodů pro užívání nemovitosti je mnoho, a proto je i mnoho způsobů, jakými se jejich zánik dokazuje.

Beru na vědomí, že podáním tohoto návrhu je zahájeno správní řízení na zrušení údaje
o místu trvalého pobytu (§ 44 zákona 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších
předpisů, dále jen správní řád)
Jako navrhovatel-ka a účastník řízení předmětného správního řízení jsem byl-a poučen-a
o tom, že:
-

Účastník řízení si může zvolit zmocněnce a to písemnou plnou mocí nebo plnou mocí udělenou
ústně do protokolu u správního orgánu (§ 33 správního řádu).
Účastníci řízení jsou zejména oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu
řízní až do vydání rozhodnutí,, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; správní orgán může
usnesením prohlásit, do kdy mohou účastníci činit své návrhy (§36 odst. 1 správního řádu).
Účastník řízení má právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádá, správní orgán mu
poskytne informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak (§ 36 odst. 1 správního řádu).
Účastníkům řízení musí být před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí, to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu
vyhovuje (§36 odst. 3 správního řádu)
Právem účastníků je nahlížet do spisu a činit si výpisy, na jejich žádost jim správní orgán pořídí
kopie spisu nebo jeho části (§ 38 správního řádu).
Účastník řízení má oprávnění navrhovat svědky na podporu svých tvrzení (§ 51 správního
řádu).
Účastník řízení je zejména povinen poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou
součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 správního řádu)
Účastník řízení je povinen označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy
účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci (§ 52
správního řádu).
Navrhovatel je povinen správnímu orgánu prokázat, že osoba, které má být údaj o místu
trvalého pobytu zrušen, tuto nemovitost neužívá, a že zaniklo její užívací právo k této
nemovitosti. Obě tyto podmínky musí být prokázány současně (§12, odst. 2 zákona o evidenci
obyvatel).

V …......................................
Dne …..................................
Podpis navrhovatele: …...........................................................
(+ razítko u právnických osob)

