
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ BÍTEŠ 
Odbor správní 
Masarykovo náměstí 87, 595 01  Velká Bíteš 

 

   
  

NÁVRH  ve věci  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“) 
 

  
Navrhovatel:  

Jméno a příjmení / název společnosti + osoba jednající za společnost:  

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

datum narození / IČO:    ……………………………………. 

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

jsem oprávněná osoba, protože: 

□ jsem vlastníkem nemovitosti                                            □ jsem nájemcem (podnájemcem)  

□ jsem majitelem členských práv k družstevnímu bytu       □ jiné, uveďte: ……………………. 

 

žádám o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana/ paní (dále jen „dotčená osoba“) 

Dotčená osoba:  

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

Datum narození: ………………………………… 

Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………… 

Kontaktní adresa, telefonní číslo, email( je-li známo) ................................................... 

Dotčená osoba nebydlí na adrese od …………………………………………………………. 

 

dotčená osoba byla přihlášena k trvalému pobytu na základě: 

□ vlastnictví nemovitosti                                 □ nájemní (podnájemní) smlouvy  

□ souhlasu oprávněné osoby                           □ jiného vztahu, uveďte: ………….. 

□ rodinně právního vztahu (od narození) 



Současně navrhuji svědky, kteří v uvedené věci podají svědeckou výpověď: 

1. jméno, příjmení :  ……………………………………………………………………………., 

adresa pro doručování písemností: ......................………………….............................. . 

2. jméno, příjmení :  ……………………………………………………………………………., 

adresa pro doručování písemností: ......................…………………............................. 

 
Jako navrhovatel/žadatel a účastník předmětného správního řízení jsem byl poučen/na o tom, že: 
 

- Dle ust. § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) si účastník 
může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do 
protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.   

- Dle ust. § 36 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné 
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci 
činit své návrh. 

- Dle ust. § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim 
správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak. 

- Dle ust. § 36 ost. 3 správního řádu, nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci 
dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu 
vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. 

- Dle ust. § 36 odst. 4 správního řádu je účastník nebo jeho zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby 
průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území ČR a z něhož je patrná i podoba, popřípadě 
jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.  

- Dle ust. § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je 
rozhodnutí ve věci již v právní moci. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby 
správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.  

- Dle ust. § 50 odst. 2 správního řádu podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. Jestliže to nemůže ohrozit 
účel řízení, může na požádání účastníka   správní orgán připustit, aby za něj podklady pro vydání rozhodnutí opatřil 
tento účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí 
poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.  

- Dle ust. § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu  svých tvrzení. Správní orgán není návrhy 
účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.  

- Dle ust. § 62 správního řádu může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč tomu, kdo v řízení 
závažně ztěžuje jeho postup tím, že  

1. se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, 
2. navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo 
3. neuposlechne pokynu úřední osoby. 

Pořádkovou pokutu podle odstavce lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. 
 
Dle ust. § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel jsem jakožto navrhovatel povinen správnímu 
orgánu prokázat, že osoba, které má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen, tuto nemovitost 
neužívá, a že zaniklo její užívací právo k této nemovitosti. Pokud se tyto dvě skutečnosti 
nepodaří prokázat, mé žádosti nebude v rozhodnutí vyhověno. 
 
 
V…………………………..dne…………………… 
 
 

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

 
Přílohy ( nájemní smlouva, smlouva o podílu, ukončení nájemní smlouvy, protokol o předání bytu aj.)   

• doklad o uhrazení správního poplatku 
• …………………………………….................................................................... 

 
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je podle zákona o evidenci obyvatel 
od 1.1.2016 zpoplatněno částkou 100,- Kč za každou navrhovanou osobu. Správní poplatek 
uhraďte na pokladně MěÚ Velká Bíteš a doklad o uhrazení přiložte k návrhu.  
 
Správní poplatek uhrazen dne: 


