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Obecní úřad Slup 

Slup 42 

67128 Slup 
 

 

 

NÁVRH NA ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU 
dle ust. § 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“)  

 

 

Navrhovatel 
 

Jméno a příjmení/název společnosti:                                                                                                  

 

Datum narození:                                               RČ/IČ:                                            

 

Adresa trvalého pobytu/sídlo:                                                                                                             

 

ID datové schránky:                                         Telefon:                                                

 

Adresa pro doručování:(*)                                                                                                                      
(*) Adresu pro doručování vyplňte pouze tehdy, pokud si přejete zasílat písemnosti na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu/sídla. 

 

 

Prohlašuji, že jsem oprávněnou osobou podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého 

pobytu, jelikož mám k objektu následující vztah: 
 

☐ jsem vlastníkem (spoluvlastníkem) objektu 
 

☐ jsem nájemcem (spolunájemcem) objektu, což prokazuji platnou nájemní smlouvou 
 

☐ jiné užívací právo:                                                                                                                       

 

 

Podávám návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu osoby: (**) 
 

Jméno a příjmení:                                                                                                                                  

 

Datum narození:                                                                                                                                    

 

Adresa trvalého pobytu, 

která má být zrušena: 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

Další záznamy:                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
(**) Pokud podáváte žádost na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro více členů rodiny včetně dětí, uveďte tyto osoby do rámečku „Další 

záznamy“. 

 
Tato osoba dříve užívala objekt na adrese svého trvalého pobytu na základě: 

 

☐ vlastnického práva 

☐ nájemní smlouvy 

☐ souhlasu vlastníka objektu 

 

☐  jiného užívacího práva:                                                                                                                
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K prokázání zániku užívacího práva osoby k objektu předkládám následující 

dokumenty:(***) 

 

                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                          
(***) Dle ust. § 12 odst. 2 zák. o evidenci obyvatel je navrhovatel v řízení povinen prokázat zánik užívacího práva dotčené osoby k objektu na 
adrese jejího trvalého pobytu např. dohodou o ukončení nájemní smlouvy, nájemní smlouvou na dobu určitou, výpovědí z nájmu, doložením 

změny vlastnických práv – kupní smlouvou, darovací smlouvou apod., vypořádáním společného jmění mezi manželi, rozsudkem soudu o 

rozvodu manželství, rozsudkem soudu o zrušení společného nájmu, rozsudkem určovací žaloby o užívacím právu apod. Všechny dokumenty 

navrhovatel předkládá v originále či úředně ověřené kopii. 

 

 

K prokázání neužívání objektu osobou navrhuji předvolání svědka:(****) 

Svědek č. 1 

Jméno a příjmení:                                                                                                                                  

 

Datum narození:                                                                                                             
 

Adresa trvalého pobytu:                                                                                                                      

 

Telefon:                                      
 

Svědek č. 2 

Jméno a příjmení:                                                                                                                                  

 

Datum narození:                                                                                                             
 

Adresa trvalého pobytu:                                                                                                                      

 

Telefon:                                      
 

(****) Žadatel je v řízení povinen prokázat, že osoba, které má být zrušen údaj o místu trvalého pobytu, se již na adrese trvalého pobytu 
nezdržuje. Svědek bude písemně předvolán ke svědecké výpovědi na Obecním úřadu Slup. 

 

 

V                                  Dne                       ………………………………………… 

                                          Podpis žadatele (u právnických osob též razítko) 
 

 
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podléhá správnímu poplatku ve výši 100 Kč/osobu. 

Správní poplatek je nutné uhradit nejpozději při podání návrhu. V případě elektronického podání je nutné 

správní poplatek uhradit prostřednictvím bankovního účtu č. 1583495379/0800, VS: rodné číslo nebo IČ. 

 

 

Úřední záznamy: 

 

Správní poplatek ve výši ……….……..  Kč  byl zaplacen dne …….....................……. 

 

Číslo pokladního dokladu ………………………………….......................................... 

 

 

 


