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ŽÁDOST O ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU 

 
Údaje o žadateli: 

Jméno a příjmení/název společnosti:…………….………………………………..……….…… 

Datum narození: ……………………………….………… IČ:……….………………………………. 

Adresa trvalého pobytu/sídlo společnosti:……………..……………………………..…. PSČ…………… 

Adresa pro doručování: ……………………………………………..…….… PSČ ……..……….… 
(vyplňte prosím pouze tehdy, pokud si přejete zasílat písemnosti na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu)  

 

Datová schránka: ………………………………………………………………………………….. 

Telefon/e-mail: ………………………………………………….......  vozíčkář ANO / NE  

 

V souladu s ust. § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, žádám o zrušení 

údaje o místu trvalého pobytu níže uvedené osoby: 

Jméno a příjmení: ………………..…………………………………………………………………... 

Datum narození:……………………………………………………………………….............................. 

Na adrese:…………………..……..……………….………………………..………, PSČ…………….…. 

Kontaktní adresa (je-li žadateli známa):……………………….……………….……..………..…... 

Telefon/e-mail: ………………………………..…………………....... vozíčkář ANO / NE  

 

 

Žádost o zrušení trvalého pobytu podávám jako 

 vlastník/spoluvlastník domu/bytu č. …..…… 

 nájemce/spolunájemce domu/bytu 

 mám k nemovitosti jiný právní vztah: ……….……………………………………………  

 

Osoba, které má být trvalý pobyt zrušen, je vůči mé osobě ve vztahu: 
….………………………………………………………………………………………………….…..… 
(např. bývalý manžel, dcera, cizí osoba, bývalý vlastník, bývalý nájemce apod.)  
 

Zánik užívacího práva výše jmenované osoby k předmětnému domu/bytu mohu doložit: 
………………………………………………………………………………………..……….……….… 
(např. dohoda o ukončení nájemní smlouvy, nájemní smlouva na dobu určitou, výpověď z nájmu, změna vlastnických 

práv – kupní smlouva, darovací smlouva aj., dohoda rozvedených manželů o úpravě bydlení po rozvodu, rozsudek 

soudu o určení práva nájmu apod.)  

 

Skutečnost, že výše jmenované osoby na adrese trvalého pobytu nebydlí, může potvrdit svědek 
(uveďte prosím jméno a adresu alespoň jednoho svědka): 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Důvod podání žádosti: 

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

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

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

…..……….……………………………………………………………. 

 

 

V …………………… dne ……………………  

 

 

 

Podpis žadatele: ………...………………………………..  

 

 

UPOZORNĚNÍ: za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je dle zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, v platném znění, 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 v kanceláři OÚ 

Nížkovice při osobním podání žádosti nebo k jeho úhradě bude žadatel vyzván následně. V případě 

jakýchkoliv nejasností můžete kontaktovat přímo Obecní úřad Nížkovice, Nížkovice 39, 684 01 Slavkov u 

Brna,  tel.: 544 222 621, 734 262 950. 


