Městský úřad Chabařovice
Odbor správní a majetku města
Husovo nám. 183
403 17 Chabařovice

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
(dle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů,
ve znění předpisů pozdějších)

Žadatel: (Jméno,příjmení, datum narození, adresa trval. pobytu, dat.schránka).
1) ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Adresa pro doručování : (Vyplnit v případě, že písemnost bude zasílána na jinou adresu než místo
trvalého pobytu.)

…………………………………………………………………………………………………………..
Telefon: +420

……………………… E-mail: .…………..……………………@……………..

Žádám(e) o zrušení údaje o místu trvalého pobytu u těchto osob (jméno,příjmení, datum narození):
1) …………………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………………..
U těchto osob žádám o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na adrese:
………………………………………………………………………………………………………
Na této adrese se nezdržují od:
ad 1) …………………………… ad 2) ………………………ad 3) …………………………..
Adresa na které se tyto osoby zdržují (pokud je žadateli známá):
Osoba Ad 1) ..……………………………………………………………..………………………..
Osoba Ad 2) ..……………………………………………………………………………………….
Osoba Ad 3) .……………………………………………………………………………………….
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Osoba dříve užívala dům/byt na adrese svého trvalého pobytu, protože:
Osoba Ad 1)
- byla vlastníkem – spoluvlastníkem nemovitosti,
- byla nájemce (spolunájemcem) nemovitosti,
- měla k nemovitosti jiný užívací vztah (např. věcné břemeno, podnájem apod.):
……………………………………………………………………………………………….
- s tím souhlasil vlastník nemovitosti (na základě jeho pouhého souhlasu).
Osoba Ad 2)
- byla vlastníkem – spoluvlastníkem nemovitosti,
- byla nájemce (spolunájemcem) nemovitosti,
- měla k nemovitosti jiný užívací vztah (např. věcné břemeno, podnájem apod.):
……………………………………………………………………………………………….
- s tím souhlasil vlastník nemovitosti (na základě jeho pouhého souhlasu).
Osoba Ad 3)
- byla vlastníkem – spoluvlastníkem nemovitosti,
- byla nájemce (spolunájemcem) nemovitosti,
- měla k nemovitosti jiný užívací vztah (např. věcné břemeno, podnájem apod.):
……………………………………………………………………………………………….
- s tím souhlasil vlastník nemovitosti (na základě jeho pouhého souhlasu).
Jako důkaz, že tato/tyto osoba/y na adrese svého trvalého pobytu již nebydlí, navrhuji:
Výslech svědka: (Jméno,příjmení, datum narození, bydliště).
1)

……………………………………………………………………………………………………

2)

……………………………………………………………………………………………………

3)

……………………………………………………………………………………………………

V řízení je žadatel 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
zkušeností ví, že tato osoba již na adrese trvalého pobytu nebydlí. Navrhněte alespoň jednoho svědka. Pokud by
tímto svědkem měl být rodinný příslušník ( osoba ne zcela nezaujatá), je nanejvýš vhodné navrhnout ještě svědka
dalšího.

Jiný důkaz, než je svědecká výpověď:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
K žádosti o zrušení trvalého pobytu výše uvedených osob mne vedou tyto důvody:
(Uveďte vzájemný příbuzenský či jiný vztah k jednotlivým osobám, zda má užívací, nebo vlastnické
právo k nemovitosti, bytové jednotce, za jakých okolností se dotyčná osoba odstěhovala a kdy.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prohlašuji, že jsem oprávněn/a tento návrh podat, vzhledem k tomu, že mám k nemovitosti,
na jejíž adrese má být trvalý pobyt výše uvedených osob zrušen,následující vztah:
-

Jsem vlastník (spoluvlastník) nemovitosti, což prokazuji přiloženým listem vlastnictví
z katastru nemovitostí,
Jsem nájemcem (spolunájemcem) nemovitosti, což prokazuji přiloženou kopií platné
nájemní smlouvy,
K nemovitosti mám jiný užívací vztah: …………………………………………………….

Pro prokázání vztahu k danému objektu a dalších skutečností předkládám (platnou nájemní
smlouvu, rozsudky soudu, smlouvy, dohody, případně další listiny nebo dokumenty:
(Od 01.01.2016 majitel bytu nedokládá výpis z katastru nemovitostí. Jeho vlastnictví si ověřuje sám
správní orgán náhledem do KN).
(V případě potřeby si správní orgán vyžádá doplnění dokladů. Lhůta řízení se o toto prodlužuje.)

…………………………………………………………………………………………………………..
Dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel je žadatel 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. Pokud tyto dvě skutečnosti v řízení
žadatel neprokáže, žádosti na zrušení údaje o místu trvalého pobytu nemůže být vyhověno.

V Chabařovicích dne …………………….

………………………………...
Podpis žadatele

…………………………………
Podpis žadatele
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