ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU
(poučení pro navrhovatele)

Kdo je oprávněn podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu:
Oprávněná osoba, tj. osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat
uvedený objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), dále jen navrhovatel.

Účastníkem řízení je:




navrhovatel
občan, jemuž má být zrušen údaj o místu trvalého pobytu (popř. jeho zástupce)
opatrovník ustanovený podle § 32 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
(v případě, že není znám pobyt osoby, které má být zrušen trvalý pobyt nebo se této osobě prokazatelně
nedaří doručovat, popř. nepodařilo oznámit zahájení řízení z moci úřední)

Kdo rozhoduje:
Rozhoduje Obecní úřad Brniště, Brniště 102, 471 29 , tel.:487850338, na základě písemného
podání navrhovatele.

Podmínky, které musí být splněny

- § 12 odst. 1 písm. c) zák.č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, ve

znění pozdějších předpisů

„Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana
k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo
trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část“.

Náležitosti návrhu:
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu musí obsahovat:
 jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a podpis oprávněné osoby
(navrhovatele),
 jméno, příjmení, datum narození a místo současného pobytu (pokud je známo) odhlašované
osoby a odůvodnění zrušení trvalého pobytu,
 důkazní materiály – doklad, na základě kterého vzniklo a zaniklo užívací právo (vlastnický list,
nájemní smlouvy), doklad o zániku užívacího práva (rozsudek soudu o výpovědi z nájmu bytu,
majetkové vypořádání), důkaz o tom, že osoba které má být zrušen trvalý pobyt objekt nebo byt
neužívá (čestné prohlášení svědka), popř. další důkazy osvědčující oprávněnost žadatele.

Lhůty pro vyřízení
Řízení je zahájeno okamžikem, kdy příslušný správní úřad návrh obdržel. Lhůty pro vyřízení jsou
uvedeny v § 71 správního řádu tj. do 30 až 60 dnů podle složitosti šetření.
Správní ani jiné poplatky nejsou vybírány.

