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Úřad městyse Velký Újezd 
Olomoucká 15 
783 55  Velký Újezd 

 
ŽÁDOST O ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU 

podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel                       
a rodných číslech, v platném znění  

 
Údaje o žadateli:  
 
Jméno a příjmení/název společnosti:  
 
……………..…………………………………………………………………..……….………...  
 
Datum narození/IČO: ……………………………………  
 
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 či 
sídla)  
 
Telefon: ………………….…………… E-mail: ……………………………………  
 
Prohlašuji, že jsem oprávněn/a podat tuto žádost, jelikož mám k nemovitosti, na jejíž 
adrese má být trvalý pobyt zrušen, následující vztah: 
 

 jsem vlastník nemovitosti, což prokazuji:                   výpisem z katastru nemovitostí 

                kupní smlouvou 

                jiné, uveďte………………………         

 jsem nájemcem nemovitosti, což prokazuji nájemní smlouvou 

 jsem majitelem členských práv k družstevnímu bytu, což prokazuji smlouvou o užívání   

družstevního bytu  

 jiné, uveďte:…………………………………………………………………………………….. 

                                                                                       

Žádost na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podávám na tuto osobu/tyto 
osoby:  
 
Jméno a příjmení: 
………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Datum narození: ……………………………………  
 
…………………………………………………………..                          
 
Adresa, která má být zrušena:  …………..…………..……………………………………………..  
 
 
Kontaktní adresa (je-li žadateli známa): ………………………………….……………………………...  
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Telefon: ………………….…………… E-mail: ……………………………………  

 
Výše uvedená osoba/uvedené osoby nebydlí na adrese trvalého pobytu od:  
 
…………………………………………………………………………………. 
 

Výše uvedená osoba/uvedené osoby užívala/užívaly předmětnou nemovitost, 
protože:  
 

 byla/byly vlastníkem(spoluvlastníkem) nemovitosti 

 

 byla/byly nájemcem nemovitosti 

 

 nemovitost užívala/užívaly pouze se souhlasem vlastníka či nájemce 

 

  měla/měly k nemovitosti jiný užívací vztah, uveďte jaký:………………………………….. 

 

Jako důkaz, že jmenovaný/jmenovaní na adrese svého trvalého pobytu nebydlí, 
navrhuji: 
 

 Výslech svědků: 

 
Jméno, příjmení:    Adresa pro zaslání předvolání: 
 
………………………………..                        ……………………………………………………….. 
 
………………………………..                        ……………………………………………………….. 
 

 Protokol o předání nemovitosti 

 jiný důkaz, uveďte jaký: 

 
Jako důkaz, že jmenovanému/jmenovaným zaniklo užívací právo k předmětné  
nemovitosti, předkládám: 
(např. dohodu o ukončení nájmu bytu, smlouvu o nájmu bytu, která byla uzavřena na dobu 
určitou, výpověď z nájmu bytu včetně prokázání doručení této výpovědi, pravomocný 
rozsudek o rozvodu manželství, který má za následek zánik užívacího práva; úředně 
ověřenou dohodu rozvedených manželů či pravomocné soudní rozhodnutí o zániku 
společného nájmu bytu a přechodu tohoto práva na jednoho z rozvedených manželů; 
smlouvu o převodu vlastnického práva k předmětné nemovitosti) 
 
Jakožto žadatel se vzdávám – nevzdávám práva účasti při dokazování (např. práva účasti při 
výslechu svědků). 

 
Další informace, podstatné pro požadované zrušení trvalého pobytu:  
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Ve Velkém Újezdě dne …………………   ……………………………….
         podpis žadatele 
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Poučení pro žadatele: 

Osoba oprávněná k podání žádosti se může dát zastupovat advokátem nebo jiným 

zmocněncem, kterého si zvolí. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou 

mocí nebo plnou mocí prohlášenou do protokolu. Jedná-li se o společný nájem (ať už jde                   

o společný nájem manžely či nikoliv) nebo spoluvlastnictví, je nutné, aby byla žádost podána 

všemi spolunájemci, popřípadě spoluvlastníky. Pokud je žadatelů více, mohou si zvolit  

společného zmocněnce, který za ně bude jednat v průběhu celého správního řízení  a kterému 

bude správním orgánem zasílána v této věci veškerá korespondence. Je-li žadatel právnickou 

osobou, je povinen navíc doložit výpis z obchodního rejstříku. Nezletilým dětem není údaj                  

o místu trvalého pobytu na dané adrese rušen automaticky zrušením údaje o místu trvalého 

pobytu jejich rodiče. Dítě, kterému má být zrušen údaj o místu jeho trvalého pobytu, tak musí 

být v žádosti uvedeno. Aby bylo možné žádosti o zrušení trvalého pobytu vyhovět, musí být 

jednoznačně prokázáno, že osobě, které má být trvalý pobyt zrušen, zaniklo užívací právo 

k objektu, na jehož adrese je trvale hlášena a dále musí být také prokázáno, že tato osoba 

uvedený objekt neužívá. Splnění těchto podmínek prokazuje žadatel. Pokud při podání žádosti 

nebudou doloženy potřebné skutečnosti, bude žadatel vyzván k jejich doplnění v průběhu 

řízení.  

 
 


