Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 písm. c)
zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel)

Obecní úřad v Nové Vsi u Světlé
Nová Ves u Světlé č. 5
582 91 p. Světlá nad Sázavou
Tel.: 569 456 658
e-mail: ou@novavesusvetle.cz
ID dat. schr.: 3q2ayfv

Já, níže podepsaný(-á) ………………………..………………..…………. nar. …….…………….,
trvale bytem ……...........................……………………………………………………..…………….
adresa pro doručování, je-li odlišná od adresy místa trvalého pobytu:
..............................................................…………………………………………………………….
žádám tímto o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
pana(í) .............................…………………….. nar. ...................……….
na adrese ……………...............................................................…….
Skutečnost, že jsem osobou oprávněnou k podání tohoto návrhu dokládám
.....................……………...……………………………………………………………………………
např. vlastník objektu – vlastnictví ověří náhledem do katastru nemovitostí úřad, u něhož je návrh na zrušení
údaje o místu trvalého pobytu podáván;
uživatel objektu - platnou nájemní smlouvou ze dne ...

....................……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Jako důvod pro zrušení údaje o místě trvalého pobytu výše jmenované/ho uvádím:
....................……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Zároveň tímto ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zák. o evidenci obyvatel plním svou
zákonnou povinnost a níže prokazuji existenci obou důvodů pro zrušení údaje
o místu trvalého pobytu jmenovaného:
1. zánik užívacího práva jmenovaného k objektu dokládám - např. dohodou
o ukončení nájemní smlouvy, vypořádáním společného jmění mezi manželi, rozsudkem
soudu o zrušení společného nájmu, rozsudkem určovací žaloby o užívacím právu nebo
uvádím, že jmenovanému nikdy užívací právo k nemovitosti nesvědčilo a byl k trvalému
pobytu přihlášen se souhlasem vlastníka nemovitosti
....................……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
2. Neužívání objektu jmenovaným může svědecky potvrdit např. soused, který bude
písemně předvolán ke svědecké výpovědi
pan(-í) .………….................…………………................………., trvale bytem (nebo adresa pro
doručování) ……..……………………………………………….……………………………………..
nebo může být doloženo listinným důkazem …..…………………………………………………
Správní poplatek bude vybrán při podání návrhu.

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

…………………………………..………
vlastnoruční podpis navrhovatele

Správní poplatek uhrazen dne:
Číslo pokladního dokladu:

