Městský úřad Bystřice
Dr. E. Beneše 25
257 51 Bystřice

Návrh na 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)

Žadatel:
Jméno a příjmení (název organizace): ……………………………………………………………………………………….…………
Adresa trvalého pobytu (sídlo organizace): ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dat.nar.(osoby) ……….…………………………………… IČO (organizace): …………………………………………………..….
Číslo OP: …………………………………………………..….. Tel. kontakt: …..…………………………………………………………
Oprávněná osoba jednat za subjekt (jméno, příjmení, dat.nar., adresa TP): ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa pro doručování: ……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oprávněnost podání dokládám*:

List vlastnictví z katastru nemovitostí č.: …………………..
Nájemní/podnájemní smlouva ze dne: …………………
(přiložení kopie nájemní/podnájemní smlouvy)

Žádám o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (komu):
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………….….
Datum narození: ………………………………………………………. Tel. kontakt: ……………………………………………..…..
Na adrese: ………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Důvod žádosti:

* Nehodící se škrtněte
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▪

Zánik užívacího práva jmenované/ho k objektu/bytu* dokládám:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
▪

Neužívání objektu/bytu* jmenovanou/ným může svědecky potvrdit:

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(jméno a příjemní, adresa dvou svědků – nejlépe soused z domu, který bude pozván ke svědecké výpovědi k potvrzení Vašeho tvrzení
o neužívání jmenované/ho daného objektu/bytu)

▪

Jiný důkaz, než je svědecká výpověď:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen
na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby
uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů
uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat. (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.)

V …………………………………….., dne …………………

……………………………………………..
Podpis navrhovatele

Správní poplatek (100 Kč za každou osobu, které má být trvalý pobyt zrušen) uhrazen
Vyplní úřad:

Dne: ……………………………….. Částka: ………………………..

Číslo dokladu: ………………………………

