Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Jméno, příjmení žadatele: …………………………..….……Datum narození:.……………………
Adresa: ……………………………………………telefon (nepovinné) ..…………….……...............,
Adresa pro doručování:………………………………………………………………….…………….
Datová schránka:…………………………………………………………………………………….,,,,
Já, níže podepsaný, žádám ohlašovnu trvalého pobytu ve Strakonicích, o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
osob: jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu
1)……………………………………………………………………………………………………...……...…….
2)…………………………………………………………………………………………………………..……….
3)……………………………………………………………………………………………………………..…….
4)………………………………………………………………………………………………………………..….
jeho/její vztah k mé osobě - syn, dcera, bývalý manžel(ka), druh, družka, bývalý nájemce, osoba cizí
Současnou kontaktní adresu této osoby znám - neznám*.
* nehodící se škrtněte
Současná kontaktní adresa této osoby je:
(nebo jiný údaj o možnosti zastižení, datová schránka, např. zaměstnání apod.)
.………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……
Důvod navrhovatele (skutečnosti, na jejichž základě má dotyčná osoba zapsán údaj o místu trvalého pobytu na
této adrese, zda má užívací právo k bytové jednotce nebo nemovitosti, jak dlouho se zde nezdržuje, za jakých
okolností se dotyčná osoba odstěhovala, zda má v bytové jednotce osobní nebo movité věci atp.) :
Tato osoba dříve užívala nemovitost na adrese svého trvalého pobytu, protože:
a)

byla vlastníkem (spoluvlastníkem nemovitosti)

b)

byla nájemcem (spolunájemcem nemovitosti)

c)

měla k nemovitosti jiný užívací vztah (např. věcné břemeno, podnájem, apod.)

d)

souhlasil vlastník nemovitosti (na základě písemného souhlasu)

Prohlašuji, že ruším souhlas s údajem o místu trvalého pobytu, který jsem dal/a výše jmenované-mu.
Z domu/bytu se vystěhoval/a a tím opustil/a společnou domácnost dobrovolně. Na uvedené adrese nebydlí
od…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Jsem oprávněnou osobou k podání této žádosti a pro prokázání výše uvedeného předkládám
(aktuální výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, rozsudky soudu, smlouvy, dohody, případně další
listiny nebo dokumenty):
a) vlastník/spoluvlastník domu/bytu - výpis z katastru nemovitostí č. ………ze dne …………
b) nájemce/spolunájemce domu/bytu - nájemní smlouvu ze dne vydanou (kým)

…………………………………………………………………………………..……….………
…………………………………………………………………………………………...………
Navrhuji tyto svědky, kteří mohou dosvědčit mnou uváděné skutečnosti, že jmenovaný/á objekt neužívá:
- (jména, adresu a rok narození svědků)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Žadatel je v řízení povinen prokázat i zánik užívacího práva dotčené osoby k objektu na adrese jejího trvalého
pobytu. Pokud by tato osoba přestala být vlastníkem nemovitosti, postačí výpis z listu vlastnictví, nebo kopie kupní
smlouvy. Pokud tato osoba byla např. nájemcem a její nájemní vztah zanikl, postačí doložit kopii nájemní smlouvy,
nebo např. pravomocný rozsudek, kterým byl zrušen společný nájem manželů po rozvodu. Pokud by se daná osoba
zdržovala v minulosti na adrese svého trvalého pobytu pouze na základě souhlasu (strpění) vlastníka, je logické,
že tento vlastník nebude nic dokládat, pouze do žádosti uvede, že odvolává svůj souhlas. Pokud úřadu nedoložíte vše
potřebné, budete vyzváni k doplnění žádosti.

Poučení:
- dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), nestanoví-li zákon jinak musí
být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, to se netýká
žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
vzdal.
- dle § 50 odst. 2. správního řádu nestanoví – li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatřování podkladů- pro
vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.
- dle § 12 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění, jsem jakožto žadatel
povinen správnímu orgánu prokázat, že osoba, které má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen, tuto nemovitost neužívá, a
že zaniklo její užívací právo k této nemovitosti. Pokud tyto dvě skutečnosti nebudou v řízení prokázány, nemusí být žádosti
vyhověno.
- poučení dotčené osoby o jejích právech a povinnostech dle § 4 odst. 2 správního řádu:
Potvrzuji, že jsem byl (-a) poučen (-a) o svých právech a povinnostech v rámci správního řízení ve věci zrušení
údaje o místu trvalého pobytu pro výše uvedené osoby.
Zároveň jsem byl (-a) poučen (-a) o možném průběhu takového řízení (lhůty, jednotlivé úkony správního orgánu).
Svým právům a povinnostem žadatele a účastníka řízení jsem rozuměl (-a) a nežádám dalšího vysvětlení či doplnění, což
stvrzuji svým podpisem.

Svým podpisem potvrzuji, že mi byla v souladu s čl. 13 obecného nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů poskytnuta informace
o zpracování mých osobních údajů zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových
stránkách města www.strakonice.eu/gdpr

V ……………………………..….. dne ………………………
Podpis ……………………………….

Doklad totožnosti:…………………………….

