NÁVRH NA zRUŠEľĺÚoeue o mĺsru ľRvłlÉno
PoBYTU
NAVRHOVATEL
Jméno a příjmení/název společnosti

rco

Datum narození:.

Trvalý pobyt/sídlo:...

...

.

Adresa pro doručování:.
(adresu pro doručovanĺvyplňte pouze, pokud se

/l.šíod

adresy trvalého pobytu, příp sídla)

Telefon (nepovinné)
Prohlašuji, Že jsem oprávněnou osobou k podání návrhu na zrušeníúdaje o mĺstu trvalého
pobytu, nebot':
jsem vlastníkem (spoluvlastníkem) nemovitosti
jsem nájemcem (spolunájemcem) nemovitosti
mám k nemovitostijiný uŽívacívztah:

!
!
!

Podávám návrh na zrušeníÚdaje o místu trvalého pobytu osobě (oDPÜRcE):
Jméno a přĺjmenĺ:.
Datum narození:

Trvalý pobyt:.

Adresa současného (faktického) pobytu:.
Telefonický kontakt (pokud je znám):
Na adrese trvalého pobytu se nezdźuje od...

...

.

(nevíte-li přesné datum, uved'te alespoň měsíc a rok)

Na adrese trvalého pobytu se zdrŽoval od
Uvedená osoba dřĺve uŽívala dům/byt na adrese trvalého pobytu, nebot':
byla vlastníkem (spoluvlastníkem) nemovitosti
byla nájemcem (spolunájemcem) nemovitosti
s tím souhlasil vlastník nemovitosti (souhlas s ohlášením změny místa trvalého

!
!
!
!

pobytu)
měla k nemovitostijiný uŽívacívztah''
(např. věcné břemeno, podnájem apod')

UŽívaci právo osobě zaniklo dne
K prokázání naplnění podmínky neužíváníobjektu navrhuji provést důkaz
svědeckou výpovědí
pana/paní:
pana/paní:
jĺný důkaz, neŽ je svědecká výpověd':.

!

!

Vyjádřenĺ navrhovatele
(nepovinné)

Dle ust. $ í2 odst. 2 zâkona č. 133/2000 sb., jsem jakożto źadatel povinen správnĺmu
orgánu prokázat, že osoba, které má být údaj o místu tľvalého pobytu zľušen, tuto
nemovitost (byUdům) neužívá a Že zanikIo její užívacíprávo k této nemovitosti. Pokud
tyto dvě skutečnosti nebudou v řĺzeníprokázâny, žádosti nebude v rozhodnutĺ
vyhověno.

Beru na vědomí, Že dnem podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
je zahájeno správnĺ řízeníve věci dle ust. $ 47 odst. 1 správního řádu.

V

Přĺlohy (např. výpis z

,

dne

Podpis navrhovatele:

katastru nemovitostí, nájemní smlouva, podnájemní smlouva, evidenčnílist

bytu, popř. jiné listiny' prokazující zánikuŽívacího práva či nebydleníodpůrce.'.)

Potvrzení o uhrazení správnĺho poplatku:
Podání Žádosti na zrušeníÚdaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel je dle
poloŽky 2 písm. d) Sazebníku správních poplatků zákona o správních poplatcích zpoplatněno
správním poplatkem ve výši 100 Kč zakaŽdou osobu.

