
Ž Á D O S T 
 zrušení údaje o místu trvalého pobytu 

podle § 12 odst. 1 písm. c) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů 

  

Žadatel: 

Jméno a příjmení, titul/název společnosti: 

.................................................................................................................................................. 

 

datum narození: .......................................                       IČ: ................................................... 

 

Adresa trvalého pobytu/sídlo společnosti:  

 

................................................................................................................................................... 

Adresa pro doručování:  

 

.................................................................................................................................................. 

(Vyplňujte pouze v případě, pokud si písemnosti přejete zasílat na jinou adresu, než je adresa 

trvalého pobytu/sídla) 

 

Telefon: ....................................                      e-mail: .............................................................. 

 

Prohlašuji, že jsem oprávněn/a podat tento návrh, jelikož mám k nemovitosti, na jejíž adrese 

má být trvalý pobyt níže uvedené osoby zrušen, následující vztah [§ 10 odst. 6 písm. c) zák. o 

evidenci obyvatel]: 

 

 - jsem vlastník (spoluvlastník) nemovitosti 

 

- jsem nájemcem (spolunájemcem) nemovitosti, což prokazuji přiloženou kopií platné 

nájemní smlouvy 

 

- k nemovitosti mám jiný užívací vztah: 

.......................................................................................................................................................

. 

Podávám žádost na zrušení údaje o místu trvalého pobytu této osoby: 

 

Jméno a příjmení, titul:       Datum narození:  

 

....................................................................................                      ............................................ 

Adresa trvalého pobytu, která má být zrušena:  

 

...................................................................................................................................................... 

Na adrese trvalého pobytu se nezdržuje od: ................................................................................ 

(pokud je žadateli známo)   

 

Adresa, na které se tato osoba zdržuje (z důvodu doručování):  

 

..................................................................................................................................................... 

tel. číslo nebo e-mailové spojení   ...........................................   

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.) 

 

 - s tím souhlasil vlastník (nájemce) nemovitosti (bytu) na základě jeho pouhého souhlasu 

 

Podle § 12 odst. 2 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel je žadatel povinen prokázat, že 

zaniklo užívací právo občana (jemuž se má zrušit údaj o místě trvalého pobytu) k objektu 

nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako jeho místo 

trvalého pobytu a že neužívá tento objekt nebo jeho vymezenou část. 

Pro prokázání výše uvedeného přikládám a jako důkaz navrhuji: (výpis z KN, nájemní 

smlouvu, rozsudek soudy, smlouvy, dohody, příp. další listiny…): 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Navrhovaní svědci, kteří mohou dosvědčit neužívání objektu (jméno, příjmení, bydliště, tel. 

kontakt, vlastnoruční podpis):  

 

1.) ...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

2.) ...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Navrhovatel/ka/ prohlašuje, že je srozuměn/a/ s tím, že podáním návrhu bylo zahájeno 

předmětné řízení ve věci a dle ust. § 51 odst. 2 správního řádu, a že se vzdává práva 

dokazování a seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 

správního řádu. * 

*(Tímto berete na vědomí, že Vám bude po ukončení šetření doručeno pouze písemné 

vyhotovení rozhodnutí. Pokud nesouhlasíte a chcete být obeznámen/-a o průběhu řízení, 

odstavec proškrtněte) 

 

 V.................................... dne .................................... 

 

Vlastnoruční podpis žadatele ....................................... 


