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NÁVRH NA ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU  
ve smyslu § 12 odst. 1) písm. c) zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel v platném zn ění 

 
 
Navrhovatel(-ka) 
  
Jméno a příjmení (název společnosti) ……………………………………………………………………….. 
 
Datum narození (IČ) ………………………………… Datová schránka:  ANO / NE 
 
Adresa trvalého pobytu (sídlo společnosti) …………………………………………………………..……… 
 
Adresa pro doručování …………………………………………………….…………………………………… 
(vyplňte pouze tehdy, pokud si přejete zasílat písemnosti na jinou adresu než je adresa trvalého pobytu nebo sídla společnosti) 
 
Telefon …………………………….. (nepovinné) E-mail: …………..………………………….. (nepovinné) 
 
 
Prohlašuji, že jsem oprávn ěn (-a) podat tuto žádost, jelikož mám k nemovitosti , na jejíž adrese 
má být trvalý pobyt zrušen, následující vztah: 
 
         jsem vlastník (spoluvlastník) nemovitosti 
         jsem nájemce (společný nájemce) nemovitosti, což prokazuji nájemní smlouvou 
         mám k nemovitosti jiný právní vztah: 
          …………………………………………………………………………………………………............ 
 
Podávám návrh na zrušení údaje o místu trvalého pob ytu této osoby: 
 
Jméno a příjmení: ………………………………………….…………... Datum narození:……………….…… 
 
Adresa trvalého pobytu, která má být osobě zrušena: ……………………………………………………….. 
 
Adresa, na které se osoba nyní zdržuje, případně jiný kontakt na osobu, je-li vám tento údaj znám: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….…  
 
 
Osoba, které má být trvalý pobyt zrušen, v p ředmětné nemovitosti nebydlí od: ………………………………...  
 
………………………………………………………………………(pokud Vám není známo přesné datum, uvést alespoň měsíc, rok) 
a nemovitost užívala, protože: 
 
         byla vlastníkem (spoluvlastníkem) nemovitosti 
         byla nájemcem nemovitosti 
         s tím souhlasil vlastník nemovitosti 
         měla k nemovitosti jiný užívací vztah, a to ……………………………………………… 
 
 
 
Navrhovatel je v řízení povinen  prokázat, že se osoba, jejíž trvalý pobyt má být zrušen, na adrese trvalého pobytu nezdržuje. 
V případě, že budete navrhovat jako důkaz svědeckou výpověď, kterou bude možné prokázat, že se osoba na adrese svého 
trvalého pobytu nezdržuje, je zapotřebí uvést u svědka takové identifikační údaje, které napomohou daného svědka 
jednoznačně určit. 
 
Jako d ůkaz, že osoba, které má být trvalý pobyt zrušen, na  této adrese již nebydlí, navrhuji 
výslech t ěchto sv ědků: 
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Uveďte jméno, příjmení a další identifikační údaje (např. bydliště, datum  narození, telefon a další), je-
li Vám tento údaj znám a napomohou danou osobu ztotožnit: 
 
 
…………….………………………………………………….…………………………………………………..…  
 
…………………………………………………………………………………………….……………………...…  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Jiný d ůkaz, než je sv ědecká výpov ěď o tom, že se osoba na adrese trvalého pobytu již 
nezdržuje: 
 
................................................................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Navrhovatel je v řízení dále povinen  prokázat i zánik užívacího práva dotčené osoby k objektu na adrese jejího trvalého 
pobytu.  
 
Jako d ůkaz, že osob ě, které má být trvalý pobyt zrušen, zaniklo k p ředmětné nemovitosti 
užívací právo, navrhuji: 
(např. dohodu o skončení nájmu, výpověď z nájmu, kupní smlouvu, rozsudek soudu o rozvodu a vypořádání bydlení na dobu po 
rozvodu manželství; pokud osoba, které má být trvalý pobyt zrušen, nemovitost užívala pouze na základě souhlasu vlastníka 
nebo nájemce nemovitosti, považuje se podáním tohoto návrhu souhlas ke spoluužívání za odejmutý a navrhovatel již žádný 
další listinný doklad nepředkládá) 
 
…………………………………………..………………………………………………………………………….. 
 
…………………….………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………..…………………………………………………………………………….. 
 
Další sd ělení či důvody týkající se podání žádosti: 
(např. obavy z exekucí apod.) 
 
………………………………………………..…………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………….………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
 
Příloha: 
Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 100,-- Kč za každou osobu, u které je navrhováno 
zrušení údaje o místě trvalého pobytu. 
 
 
Beru na vědomí, že dnem podání žádosti, je ve věci zahájeno správní řízení. 
 
 
 
Dne ………………………………….. 
 
 
 
                                                                                                       …………………………….. 
          podpis navrhovatele (- ů) 


