Č.j.: .…………………… .. .…Rozh. vyd. dne: ……………………Doručeno: …………………… NPM: ………………

Městský úřad Klášterec nad Ohří
odbor vnitřní správy
nám. Dr. Eduarda Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří

V ……………………… dne ………………..

razítko podatelny

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
podle ust. § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci
obyvatel) a podle ust. § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád)
Já, níže podepsaný ………..……………………..……………… …nar.……………………………
trvale bytem
……………..……………………………………………………………tel…………………………….
adresa pro doručování: ………………………………………………………………………………...
jako *) oprávněná osoba uvedená v § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel
*) vlastník objektu nebo jeho vymezené části
žádám tímto o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana:
jméno a příjmení ………………………………………………….. nar. …………………tel.……...
hlášeného k trvalému pobytu na adrese Klášterec nad Ohří, …………………….......................
na které se fakticky nezdržuje od ……………………………………………………………………..
K žádosti o zrušení trvalého pobytu výše uvedené osoby mne vedou tyto důvody (zde se
uvede vzájemný vztah, na základě čeho a s čím souhlasem má dotyčná osoba údaj o místu
TP na této adrese, zda má užívací právo k bytové jednotce nebo nemovitosti, jak dlouho se
zde nezdržuje, za jakých okolností se dotyčná osoba odstěhovala, další důvody žádosti):
…………..………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
…………..………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

V současné době se zdržuje na adrese ………………………………………………………………
Skutečnost, že jsem osobou oprávněnou k podání tohoto návrhu dokládám:
* vlastník objektu – platným výpisem z katastru nemovitostí ke dni ……………………………..
– kupní, darovací smlouvou ze dne……………………………………………..
* uživatel objektu – platnou nájemní smlouvou ze dne ……………………………………………..
Zároveň tímto ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel plním svou
zákonnou povinnost a níže prokazuji existenci důvodů pro zrušení údaje o místu
trvalého pobytu jmenovaného:
a) zánik užívacího práva jmenovaného k objektu (jeho vymezené části) dokládám:
(např. výpověď z bytu, ukončení nájemní smlouvy, pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu o
vypořádání spol. nájmu bytu po rozvodu, odnětí souhlasu oprávněné osoby k trvalému pobytu,
usnesení o dražebním příklepu atd.)
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………..

b) neužívání objektu jmenovaným
(např. listinnými důkazy, výpovědí svědků atd.)

tuto skutečnost mohou svědecky potvrdit
p. …………………………………. ………….

nar. …………………tel………………..

trvale bytem …………………………………………………………………..
p. …………………………………. ………….

nar. ………………

tel. ……………….…

trvale bytem …………………………………………………………………..
čímž současně navrhuji provedení důkazu jejich svědeckou výpovědí
* nehodící se škrtněte

-------------------------------------------------------------vlastnoruční podpis navrhovatele

