ZRUŠENÍ MÍSTA TRVALÉHO POBYTU
Základní informace k životní situaci
Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 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“), jestliže jsou splněny
podmínky stanovené zákonem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Žádost o zrušení trvalého pobytu podává vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo
oprávněná osoba. Účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení
se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho
zmocněnce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 písm. c)
zákona o evidenci obyvatel jen na návrh:
 vlastníka objektu nebo jeho vymezené části,
 oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel.
Za oprávněnou osobu se považuje svéprávná osoba starší 18 let, která je oprávněna
užívat objekt určený k bydlení nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou
místnost).
Pro rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu musí být splněny obě níže uvedené
podmínky a navrhovatel je povinen existenci pro zrušení údaje o trvalém pobytu ohlašovně
prokázat:
 užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci
obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, zaniklo
 občan tento objekt nebo jeho vymezenou část neužívá.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Správní řízení je zahájeno dnem podáním žádosti u obecního úřadu příslušného podle místa
trvalého pobytu občana, jemuž má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen.
Případné nedostatky podání pomůžou žadateli, před podáním žádosti na podatelnu
Magistrátu města Karlovy Vary, odstranit úředníci evidence obyvatel.

Na které instituci životní situaci řešit
Obecní úřad podle místa trvalého pobytu občana, jemuž má být zrušen údaj o místu trvalého
pobytu.
V případě, že je občan hlášen k trvalému pobytu v Karlových Varech: Magistrát města
Karlovy Vary, odbor vnitřních věcí, oddělení matriky a evidence obyvatel.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary – odbor vnitřních věcí,
oddělení matriky a evidence obyvatel – pracoviště: EVIDENCE OBYVATEL (ohlašovna
pobytů)
přízemí hlavní budovy vlevo
telefonní číslo: 353 151 128
úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00 hodin
pátek
8.00 – 12.00 hodin.
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Jaké doklady je nutné mít s sebou
K žádosti zrušení údaje o místu trvalého pobytu připojí navrhovatel doklad, kterým prokáže
svou oprávněnost k podání žádosti, tj.:
 doklad o vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu apod.),
pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně dálkovým přístupem
v katastru nemovitostí, nebo
 doklad kterým prokáže užívací právo k objektu nebo jeho vymezené části (nájemní
smlouvu).
Předložení dokladů je u jednotlivých žádostí individuální. Jako důkazy lze předložit například:
 rozsudek soudu o zrušení užívacího práva k bytu,
 rozsudek soudu o přivolení k výpovědi z nájmu bytu,
 výpověď z nájmu bytu, u které musí být prokázáno, že ji nájemce převzal,
 dohodu o ukončení nájmu bytu,
 protokol o předání a převzetí bytu (po ukončení nájmu bytu),
 smlouvu o převodu členských práv k družstevnímu bytu,
 dohodu o vypořádání společného jmění manželů (SJM) pro dobu po rozvodu,
 popřípadě jiné doklady, z nichž vyplývá důvod ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis není právním předpisem stanoven. Lze využít tiskopis Magistrátu města Karlovy
Vary, který je k dispozici na EVIDENCI OBYVATEL (ohlašovně pobytů).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci
obyvatel se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč za každou osobu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů, případně do 60 dnů od zahájení správního řízení - podle jeho složitosti.

Elektronická služba, kterou lze využít



Elektronická podatelna: podatelna@mmkv.cz – podání musí být podepsáno uznávaným
elektronickým podpisem.
Datová schránka Statutárního města Karlovy Vary: ID a89bwi8.

V případě, že podání, které bylo zasláno na adresu elektronické podatelny nebo do datové
schránky Statutárního města Karlovy Vary, nebude mít předepsané náležitosti nebo bude
trpět jinými vadami (např. nebudou k němu připojeny doklady, které vyžaduje zákon), vyzve
pracoviště evidence obyvatel žadatele k odstranění nedostatků podání a přeruší řízení
na nezbytně nutnou dobu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje




Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 12.
Zákon č. 364/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – položka 2
písm. d) sazebníku.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu se může účastník, jemuž se dotčené rozhodnutí
oznamuje, v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu
Karlovarského kraje, odboru správních agend a Krajský živnostenský úřad, a to podáním
učiněným u Magistrátu města Karlovy Vary.
Účastník řízení může podat žádost o obnovu řízení do 3 měsíců, kdy se o důvodu obnovy
dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Tomu, kdo ztěžuje postup řízení, zejména tím, že se bez omluvy nedostaví na předvolání
ke správnímu orgánu, ruší přes předchozí napomenutí pořádek při jednání
nebo neuposlechne pokynu úřední osoby, může správní orgán uložit v souladu s § 62
správního řádu pořádkovou pokutu až do výše 50.000,- Kč.
Účastník řízení nebo svědek, který se bez omluvy nebo bezdůvodně nedostaví
na předvolání, může být v souladu s § 60 správního řádu předveden.

Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí - oddělení matriky a evidence obyvatel.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.03.2019

Datum konce platnosti popisu
Při změně právních předpisů na úseku evidence obyvatel.
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