Městský úřad Švihov
nám. Dr. E.Beneše 38
340 12 Švihov
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).
Údaje o navrhovateli:
Jméno a příjmení: …………………………………………….….. nar. ……………………...
trvale bytem: ……………………………………………………………………………………
adresa pro doručování: …………………………………………………………………………
(vyplňte pouze tehdy, pokud si přejete zasílat písemnosti na jinou adresu než je adresa trvalého pobytu)

V souladu s ust. § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, podávám
žádost na zrušení údaje o místu trvalého pobytu této osoby:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………
Datum narození: ………………………………………………………………………………..
Adresa, která má být zrušena: ………………………………………………………………….
Na adrese trvalého pobytu se nezdržuje od: ……………………………………………………
Současná kontaktní adresa (je-li žadateli známa): ……………………………………………………..
Žádost o zrušení trvalého pobytu podávám jako:
o vlastník/spoluvlastník domu/bytu
o nájemce/spolunájemce domu/bytu
o mám k nemovitosti jiný právní vztah: ………………………………………………….
Osoba, které má být trvalý pobyt zrušen, je vůči mé osobě ve vztahu:
…………………………………………………………………………………………………..
(např. bývalý manžel-manželka, dcera, syn, cizí osoba, bývalý vlastník apod.)

Tato osoba dříve užívala nemovitost na adrese svého trvalého pobytu, protože:
o
o
o
o

byla vlastníkem (spoluvlastníkem nemovitosti)
byla nájemcem (spolunájemcem) nemovitosti
měla k nemovitosti jiný užívací vztah (např. věcné břemeno, podnájem apod.)
s tím souhlasil vlastník nebo nájemce nemovitosti (na základě jeho pouhého souhlasu)

Z důvodu doplnění důkazního řízení může uvedené skutečnosti potvrdit:
Jméno, příjmení, adresa: ………………………………………………………………………..
Důvod podání žádosti:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..............

Ve …………………………. dne ………………………..
………………………….
podpis

Poučení pro navrhovatele:
V řízení je nutné prokázat, že daná osoba, jejíž trvalý pobyt má být zrušen, se již na adrese
trvalého pobytu nezdržuje. 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 rušení společného nájmu atd.
Pokud při podání žádosti nebudou doloženy potřebné listiny, bude žadatel vyzván k jejich
doplnění v průběhu řízení.

