Informace o průběhu správního řízení o zrušení trvalého pobytu
zahájeného na základě žádosti oprávněné osoby
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu je upraveno zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V řízení o zrušení údaje o místu trvalého
pobytu se vydává rozhodnutí ve správním řízení.
Řízení je zahájeno doručením návrhu věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. V Náměšti na Hané je
příslušným správním orgánem Úřad městyse Náměšť na Hané, evidence obyvatel, nám. T.G. Masaryka
100, 783 44 Náměšť na Hané.
Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nutno uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč, a to za každou
osobu, jejíž údaj o místu trvalého pobytu má být zrušen. Správní poplatek lze uhradit na ohlašovně Úřadu
městyse Náměšť na Hané při osobním podání žádosti. Pokud nebude poplatek uhrazen při podání žádosti,
bude žadatel k jeho úhradě vyzván následně.
Osobou oprávněnou k podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je
- vlastník objektu nebo jeho vymezené části,
- nájemce objektu nebo jeho vymezené části,
- provozovatel ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu,
- osoba, která je oprávněna užívat daný objekt nebo jeho vymezenou část na základě jiného užívacího
titulu.
Údaj o místu trvalého pobytu může být občanovi zrušen pouze v případě, že mu k objektu, ve kterém je
hlášen k trvalému pobytu, nesvědčí užívací právo a občan tento objekt neužívá (§ 12 zákona o evidenci
obyvatel). Obě tyto podmínky musí být splněny současně, jinak není možné žádosti vyhovět.
V řízení je správní orgán povinen postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti a za tím účelem si opatřit potřebné podklady pro rozhodnutí. Při svém rozhodování vychází
správní orgán z:
- výpovědí účastníků při ústním jednání, které je ve věci nařízeno (účastníci řízení mohou při jednání
vyjádřit své stanovisko, sdělit skutečnosti týkající se zrušení trvalého pobytu, uplatnit své připomínky
a návrhy na doplnění důkazního řízení),
- písemných podání účastníků,
- výpovědí svědků,
- listinných důkazů,
- místního ohledání.
Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí. Jsou-li obě výše uvedené podmínky pro zrušení trvalého pobytu
splněny, je občanovi zrušen údaj o trvalém pobytu a současně je mu přidělena úřední adresa (v Náměšti
na Hané je úřední adresou sídlo Úřadu městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka 100, jako sídlo
ohlašovny, v jejímž územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu). Pokud není prokázáno splnění
obou zákonných podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu, je žádost zamítnuta.
Občan, kterému byl údaj o trvalém pobytu zrušen a byla mu přidělena úřední adresa, je povinen
do 15 pracovních dnů podat žádost o nový občanský průkaz, v němž bude mít uvedenu úřední adresu. Pokud
tak ve stanovené lhůtě neučiní, naplní skutkovou podstatu přestupku dle ust. § 16a odst. 1 písm. c) zákona
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, za který lze uložit pokutu do výše
10.000 Kč.

Bližší informace o průběhu řízení můžete získat přímo na Úřadu městyse
Náměšť na Hané, evidence obyvatel, kancelář č. 1, nám. T.G.Masaryka 100, 783
44 Náměšť na Hané, tel.: 585 757 815 nebo mob. 723 521 788.

