
                                                                   MAGISTRÁT  MĚSTA  KARLOVY  VARY 
                                                                          Odbor vnitřních věcí  –  evidence obyvatel 
                                                                   361 20  Karlovy Vary, Moskevská 21 
                                                    

                    Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
podle § 12 odst. 1 písm. c) zák. 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)  

 

Žadatel: 
Jméno a příjmení: …………………………………………,nar.: ..………………………… 
Trvalé bydliště: ………………………………………………………..………………………  
Číslo občanského průkazu (cestovního pasu) …………………………………………… 
Adresa pro doručování, pokud není shodná s trvalým bydlištěm, (případně č. telefonu) 
…………………………………………………………………………………..……………… 
Žádám o zrušení údaje o trvalém pobytu občana: 
Jméno a příjmení: ……………………………………………., nar.: ………………………. 
na adrese: ………………………………………………………………….…………………. 
 Zdržuje se na adrese: .. …..…………………………………………….………..………… 
………………………………………………………………………………………………….  
(zaměstnání, telefon, případně jiný kontakt, pokud je vám znám) 
Důvody žádosti: ……………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..  
Jmenovaný(-á) neužívá objekt (nemovitost, byt) od: ……………………...……………... 
Užívací právo k objektu : …………………………………………………..……………...… 
(nevzniklo, zaniklo – uvést datum) 

Navrhovatel je podle ust. § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel, povinen 
existenci důvodů, uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat. 
(§ 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel stanoví: Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého 
pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo 
trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt, nebo jeho vymezenou část)   

Předkládám tyto důkazy: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
- výpis z katastru nemovitostí  
- nájemní, kupní, darovací, nebo jiná smlouva 
- dohoda o ukončení nájmu bytu, výpověď z nájmu bytu 
- soudní rozhodnutí o zrušení užívacího práva k objektu 
- protokol o předání a převzetí bytu (např. po ukončení nájmu) 
- pravomocný a vykonatelný rozsudek o vypořádání společného nájmu bytu 
- smlouva o převodu členských práv k družstevnímu bytu 
- úředně ověřená dohoda manželů o vypořádání společného nájmu po rozvodu 
- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství 
- popř. další doklady, z nichž vyplývá důvod ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
- návrh na provedení důkazu neužívání bytu svědeckou výpovědí 
Pokud nebudou předkládané doklady v originále, předložte úředně ověřené fotokopie. 
 

V Karlových Varech  
dne: .………………..                                        ……………………………………………. 
                                                                                                             podpis žadatele  


