Úřad městyse Náměšť na Hané, evidence obyvatel
nám. T.G.Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané
ŽÁDOST O ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU
V souladu s ust. § 12 odst.1 písm. c) a § 12 odst. 2 z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a
rodných číslech a o změně zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci
obyvatel), žádám o zrušení údaje o místu trvalého pobytu této osoby (pokud je více
osob, uvést všechny):
Jméno, příjmení, datum narození:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Uvedená osoba je: ......................................................................................................................
(moje dcera, syn, bývalý manžel, bývalý majitel, bývalý nájemce, cizí osoba aj.)
Adresa pobytu, který má být zrušen:
Náměšť na Hané, ..........................................................................................................................
Uvést, od kdy uvedená osoba byt/dům neužívá: ......................................................................
Adresa (nebo telefon), na které se uvedená osoba v současné době zdržuje:
.......................................................................................................................................................
Zánik užívacího práva jmenovaného k bytu/domu dokládám:

.................................................................................................................................
(např. odebrání souhlasu s užíváním bytu, dohoda o ukončení nájemní smlouvy, nájemní
smlouva na dobu určitou, výpověď z nájmu, změna vlastnických práv – kupní smlouva,
darovací smlouva, dědictví, exekuce aj., dohoda rozvedených manželů o úpravě bydlení po
rozvodu, rozsudek určovací žaloby o užívacím právu aj.)
Neužívání bytu/domu jmenovaným, může svědecky potvrdit (uvést jméno, příjmení,
adresu, telefonní kontakt):
.......................................................................................................................................................
(svědek bude předvolán k podání svědecké výpovědi na Úřad městyse Náměšť na Hané)

Žádost o zrušení trvalého pobytu podávám jako nájemce/vlastník, což dokládám:
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Jméno a příjmení navrhovatele: ...............................................................................................
Datum narození: ................................................. telefon: .........................................................
Adresa trvalého pobytu .............................................................................................................
Adresa pro doručování (pokud je jiná než adresa trvalého pobytu):
.......................................................................................................................................................
Odůvodnění žádosti:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

-

Beru – neberu *) na vědomí, že dnem podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého
pobytu je zahájeno správní řízení (§ 44 správního řádu)
Mám-nemám *) aktivní datovou schránku
Vzdávám se – nevzdávám se *) práva účasti při dokazování (§ 51 správního řádu)
V případě výslechu svědka chci-nechci *) být osobně přítomen.

*) nehodící se škrtněte

V .......................................... dne ............................... Podpis žadatele: ....................................
Úřad městyse Náměšť na Hané, evidence obyvatel
nám. T.G.Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané
Kontakt:
Tel.: 585 757 815, mob. 723 521 788
e-mail: matrika@naemstnahane.cz; podatelna@namestnahane.cz.

