
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
ul. Horní 3/791, 700 30  Ostrava-Hrabůvka
odbor správních činností                                   

Návrh na zahájení řízení na zrušení dosavadního údaje o místu trvalého pobytu
podle ust. § 12 odst. 1 písm. c) a ust. § 12 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovatel:

Jméno a příjmení/název společnosti: ............................................…..…………….…………………
 
datum narození: ......................................................….. IČ: ……..............……………......….…………

adresa místa trvalého pobytu/sídlo společnosti: ……………………………...…….………….............

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

jsem vlastníkem (nájemcem) objektu na adrese: ...................................……………............................

a jako nájemce dokládám nájemní smlouvu. 

Žádám jako oprávněná osoba podle ust. § 10 odst. 6 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., 
o evidenci obyvatel, o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

Jméno, příjmení: .............................................…………..........… datum narození: .…..………..….
(účastník řízení, kterému se má zrušit trvalý pobyt)

na adrese trvalého pobytu: .............................................................................……………..…..…........

adresa, na které se zdržuje: ............................................................……………...........................…….

tento objekt neužívá od: .............……………..........................................…................……………......

Jako navrhovatel beru na vědomí, že podáním návrhu bylo zahájeno správní řízení ve výše 
uvedené věci.

Jako oprávněná osoba jsem povinen ohlašovně prokázat zánik užívacího práva občana k objektu 
nebo jeho vymezené části a současně neužívání tohoto objektu nebo jeho vymezené části. 



Zánik užívacího práva k objektu dokládám těmito listinami: 
(např.  odnětí  souhlasu  oprávněné  osoby,  rozsudek  o  rozvod  manželství,  dohoda  rozvedených  manželů
o vypořádání bydlení  po rozvodu, soudní rozhodnutí  o zrušení práva společného nájmu bytu, prohlášení
o opuštění společné domácnosti, výpověď z nájmu, dohodu o ukončení nájmu, případně další doklady):

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

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

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

Z důvodu doplnění důkazního řízení navrhuji výslech svědků (uveďte jméno a adresu dvou svědků): 

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

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

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

Zároveň se vzdávám:

- práva na účasti při dokazování dle § 51 odst. 2 správního řádu    

- účasti na případném ústním jednání v souladu s § 49 odst. 1 správního řádu

- seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu.  

datum: .................................................  podpis navrhovatele: ……..……………...………......…

Správní poplatek ve výši 100,- Kč za osobu, které se má rušit trvalý pobyt, byl uhrazen na ohlašovně
ÚMOb Ostrava-Jih dne: ………...…………..……....................……………………………….

Případné dotazy a informace ke správnímu řízení vyřizuje  odbor správních činností, ohlašovna, budova
A, přízemí, dv.č. 025, 026, tel. kontakt 599 430 302, 599 430 354 


