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Žádost na zrušení údaje místa trvalého pobytu
podle § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů

Údaje o žadateli:
Jméno a příjmení……………………………………………nar.………………………………………
trvale bytem: ……………………………………………………………………………………………
doručovací adresa : …………………………………………………………………………………….
Zpracování nepovinných osobních údajů:Nepovinné údaje mohou být poskytnuty žadatelem a používány správcem
v rámci státní správy i samosprávy v souladu s čl.6 odst.1 písm. e) Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je nezbytné
pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není podmínkou
vyřízení příslušné žádosti.
Kategorie nepovinných osobních údajů: ( v případě rychlejší komunikace doplňte)
Email:………………………………………………………………………. telefon: ……………………………………….
Účely zpracování: výše uvedené nepovinné údaje jsou poskytovány za účelem rychlejší a kvalitnější komunikace
s žadatelem(kou).
Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: nepovinné údaje budou používány po dobu vyřízení příslušné
agendy a uloženy po dobu následné skartační lhůty.
Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na www.leskovec.cz

Prohlašuji, že jsem oprávněn(a) podat tento návrh, jelikož mám k nemovitosti, na jejíž adrese má být
trvalý pobyt níže uvedené osoby zrušen, následující vztah / § 10 odst.6 písm. c) zák. o EO/:
-

jsem vlastník (spoluvlastník) nemovitosti – prokazuji LV (ne starší 3 měsíce)

-

jsem nájemce (spolunájemce) nemovitosti – prokazuji kopií platné nájemní smlouvy

-

k nemovitosti mám jiný užívací vztah :…………………………………………………………

a podávám žádost na zrušení údaje o místu trvalého pobytu této osoby:
jméno,příjmení ……………………………………………………………………………………………
datum narození ……………………………………………………………………………………………
adresa trvalého pobytu, která má být zrušena …………………………………………………………….
adresa, na které se tato osoba zdržuje…………………………………………………………………….
Tato osoba dříve užívala nemovitost na adrese svého trvalého pobytu, protože:
-

byla vlastníkem (spoluvlastníkem nemovitosti)

-

byla nájemcem (spolunájemcem) nemovitosti

-

měla k nemovitosti jiný užívací vztah (např. věcné břemeno, podnájem, apod.)

-

s tím souhlasil vlastník nemovitosti ( na základě jeho pouhého souhlasu )
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Podle § 12 odst.2 zák. č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel je žadatel povinen prokázat, že zaniklo
užívací právo občana (jemuž se má zrušit údaj o místu trvalého pobytu) k objektu nebo vymezené části
objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako jeho místi trvalého pobytu a že neužívá tento
objekt nebo jeho vymezenou část.
Odůvodnění žádosti:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Jako důkaz, že tato soba na adrese svého trvalého pobytu již nebydlí, navrhuji: )( např. výslech svědka
– uvést jméno, příjmení, datum narození, adresa nebo jiný důkaz – např. výpis z KN, kupní
smlouva,nájemní smlouva, pravomocný rozsudek, kterým byl zrušen společný nájem manželů po
rozvodu, usnesení o dražebním příklepu, apod.):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

V …………………… dne…………………
…………………………
podpis žadatele

