Obecní úřad Litvínovice
Litvínovice 39
370 01 České Budějovice

NÁVRH NA ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU
Údaje o žadateli:
Jméno a příjmení/název společnosti: ……………..……………………………………….………...
Datum narození: …………………………………….. IČ: ……………………………….
Adresa trvalého pobytu/sídlo společnosti:
……………………………….……………………………..…………………………………………
Adresa pro doručování: ……………………………………..…………………………………………
(vyplňte prosím pouze tehdy, pokud si přejete zasílat písemnosti na jinou adresu než je adresa trvalého pobytu)

Telefon: ………………….…………… E-mail: ……………………………………
V souladu s ust. § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění,
podávám návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu této osoby:
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………..
Datum narození: ……………………………………
Adresa, která má být zrušena: …………..…………..………………… ……………………………
Kontaktní adresa (je-li žadateli známa):
…………………………………….…………………………….........................................................
Telefon: ………………….…………… E-mail: ……………………………………
Žádost o zrušení trvalého pobytu podávám jako
o vlastník/spoluvlastník domu/bytu
o nájemce/spolunájemce domu/bytu
o mám k nemovitosti jiný právní vztah: …………………………………………………………...

Důvod podání žádosti:

Osoba, které má být trvalý pobyt zrušen, je vůči mé osobě ve vztahu:
………………………………………………………………………………………………………….
(např. bývalý manžel, dcera, cizí osoba, bývalý vlastník apod.)

Z důvodu doplnění důkazního řízení navrhuji výslech svědků
(uveďte prosím jméno a adresu alespoň jednoho svědka):

Pro prokázání důvodu oprávněnosti jako žadatel předkládám:
Přílohy :

V ………………………… dne …………………… Podpis žadatele: ………………………………

Poučení pro žadatele
V řízení je nutné prokázat, že daná osoba, jejíž trvalý pobyt má být zrušen, se již na adrese trvalého
pobytu nezdržuje, nejčastějším důkazem je výslech svědka. Současně je nutné prokázat
zánik/neexistenci užívacího práva dotčené osoby k objektu. V případě rušení trvalého pobytu
bývalého vlastníka (spoluvlastníka) stačí doložit nový výpis z katastru nemovitostí, u bývalého
nájemce novou nájemní smlouvu nebo doklad o ukončení nájmu, tj. např. dohoda o skončení nájmu,
výpověď z nájmu apod., v případě bývalých manželů – nájemců, je nutné doložit platnou nájemní
smlouvu, pravomocný rozsudek soudu o rozvodu a doklad o vypořádání bydlení na dobu po rozvodu,
rozsudek soudu o zrušení společného nájmu atd.
Pokud při podání žádosti nebudou doloženy potřebné listiny, bude žadatel vyzván k jejich doplnění v
průběhu řízení.

V případě jakýchkoliv nejasností můžete kontaktovat přímo správní orgán – Obecní úřad Litvínovice,
Litvínovice 39, 370 01 České Budějovice, tel. fax.: 387203480.

