
Městský úřad Velká Bystřice, odbor tajemníka, Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice 

Dne ................................. 

 

 

 

 

 

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
dle § 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 zákon o EO) 

    =============================================================== 

 

Já, níže podepsaný(á)  ................................................................................................................ 

 

datum narození           ................................................................................................................ 

 

trvale bytem                 ................................................................................................................    

 

telefon / e-mail             ................................................................................................................    

jsem      a) vlastníkem objektu nebo jeho vymezené části  

      b) oprávněnou osobou uvedenou v § 10 odst. 6 písm. c) zákona o EO 

  

a žádám o zrušení údaje o místě trvalého pobytu pana (paní):  

 

.............................................................................nar.................................................................... 

 

na adrese ..................................................................................................................................... 

 

Zároveň tímto ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona o EO plním svou zákonnou povinnost 

a níže prokazuji existenci důvodů pro zrušení údaje o místě trvalého pobytu 

jmenované/ho:  

 

K zániku užívacího práva jmenované/ho uvádím: (např. odebrání souhlasu, rozvod 

manželství, výmaz věc. břemena z KN, skončení nájmu, výpověď z nájmu, …….)  

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

což dokládám: (např. LV, rozsudek soudu o vystěhování, dohoda o skončení nájmu, nájemní smlouva na dobu 

určitou, ……....) 

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

K podmínce neužívání objektu uvádím:  

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 



Městský úřad Velká Bystřice, odbor tajemníka, Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice 

což  dokládám: (např. protokol o předání bytu, …..)  

 

..................................................................................................................................................... 

 

K čemuž navrhuji výslech svědků:  

 

1. .................................................................................................. nar. .....................................  

 

trvale bytem ............................................................................................................................... 

 

2. ................................................................................................... nar. .....................................  

 

trvale bytem ................................................................................................................................ 

 

 

 mám informace, že výše jmenovaný/á se v současné době zdržuje na adrese: 

 

 ..................................................................................................................................................... 

 

 nemám žádné informace o současném místě pobytu výše jmenované/ho  

 

Beru na vědomí, že dnem podání návrhu na zrušení údaje o místě trvalého pobytu bylo 

zahájeno správní řízení ve věci podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen správní řád).  

 

Byl/a jsem poučen/a, že ve správním řízení mám zejména:  
- právo navrhovat důkazy a činit návrhy po celou dobu řízení až do doby vydání rozhodnutí    

- právo vyjádřit v řízení své stanovisko 

- právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, nebude-li mému návrhu vyhověno v plném rozsahu  

- právo zvolit si zmocněnce pro jednotlivý úkon nebo pro celé řízení  

- právo nahlížet do spisu v průběhu celého řízení i po vydání rozhodnutí 

- právo činit si výpisy a nechat si pořídit kopie spisu nebo jeho části 

- povinnost předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti 

- povinnost poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro 

vydání rozhodnutí 

- povinnost označit důkazy na podporu svých tvrzení 

 

 

 

………………………………………….. 

vlastnoruční podpis navrhovatele 
Pokud není formulář podepsán osobně na městském úřadě, MUSÍ být podpis úředně ověřen 

 

Vyplní ohlašovna:  

Skutečnost, že navrhovatel je osobou oprávněnou k podání návrhu, byla ověřena: 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Totožnost byla ověřena dle ……. č. …………………, vyd. dne …………..… v ……………. 

 

Správní poplatek ve výši 100 Kč byl uhrazen dne ………….…… doklad č. ………………….  

 

 


