
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Městský úřad Holice
Správní odbor

Oprávněná úřední osoba:  

Číslo jednací: MUHO

Spisová značka: MUHO

(doplní úředník)

(doplní úředník)

Já, nar.

bytem tel. č.

tímto ve smyslu § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 133/2000 Sb.“) podávám návrh na zrušení údaje o místu trvalého
pobytu

(dále jen „dotčená osoba“)nar.pana/paní

(v případě návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu více osobám na stejné adrese připojte přílohu)

na adrese:



Dotčená osoba     mým dítětem, pokud ano, vyznačte zda     osobou,

k níž trvá vyživovací povinnost.

je	 není je	 není

Pokud je dotčená osoba bývalým manželem/manželkou, připojte rozsudek soudu o rozvodu manželství 
s vyznačením nabytí právní moci.

Prohlašuji, že jsem oprávněná osoba ve smyslu § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. z titulu:

(Zde uveďte Váš právní vztah k objektu (bytu), na jehož adrese je dotčená osoba hlášena – vlastnictví, nájemní vztah, výpůjčka, atp.)

Jako důkaz o výše uvedeném užívacím právu k předmětnému objektu (bytu) k návrhu přikládám:

( nájemní smlouvu*,...)

Dotčená osoba předmětný objekt (byt) užívala z titulu:

(vlastnictví, nájemního vztahu, souhlasu oprávněné osoby… - doložte ukončení užívacího práva*)

Dotčená osoba neužívá objekt (byt), ve kterém je hlášena k trvalému pobytu, od:

* Všechny listiny předkládejte v originále.

Strana 1 z 3

(doplní úředník)

Čučiak Jan
Razítko



(např. výslech svědků – sousedů, apod. – s uvedením jejich identifikačních údajů, popř. provedení jiných důkazů)

Jako důkaz prokazující neužívání objektu (bytu) dotčenou osobou navrhuji:

Současné místo pobytu dotčené osoby je na adrese:

(popř. uveďte osobu, které je současný pobyt dotčené osoby znám, popř. uveďte, že Vám současný pobyt osoby není znám)
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Kontaktní osoba:
Nina Kaňkovská
tel. 446 741 214,
fax 466 741 206
e-mail: kankovska@mestoholice.cz



Jako žadatel a účastník předmětného správního řízení jsem byl poučen/a o tom, že:

dle § 33 správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou 
plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho 
zmocněnce.
dle § 36 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou
účastníci činit své návrhy.
dle § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, 
poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.
dle § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům 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 § 36 odst. 4 správního řádu má účastník při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou, 
která mu podle občanského zákoníku může jako podpůrce  napomáhat při rozhodování; je-li takových osob 
více, zvolí si účastník jednu z nich. Namítne-li v průběhu řízení podpůrce účastníka vlastním jménem neplatnost 
právního jednání učiněného podporovaným účastníkem, správní orgán k této námitce v řízení přihlédne.
dle § 36 odst. 5 je účastník, jeho zástupce nebo podpůrce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby 
průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou listinou,   
v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území 
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat 
osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
dle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě,             
že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo    
na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
dle § 50 odst. 2 správního řádu podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. Jestliže to nemůže 
ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán připustit, aby za něj podklady pro vydání 
rozhodnutí opatřil tento účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatřování 
podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.
dle § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není
návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.
dle § 62 správního řádu může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč tomu, kdo v řízení
závažně ztěžuje jeho postup tím, že
- se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu,
- navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo
- neuposlechne pokynu úřední osoby.
dle § 12, odst. 2 zák. č. 133/2000 Sb. 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 v řízení neprokáži, mé žádosti nebude v rozhodnutí vyhověno.

-

-

--

--

--

--

--

----

----

----

--

Svým právům a povinnostem žadatele a účastníka řízení jsem porozuměl/a a nežádám dalšího vysvětlení
či doplnění, což též potvrzuji svým podpisem.

V Holicích

Dne Podpis

   vlastnoruční podpis navrhovatele
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