
Městský úřad Jiříkov 
Odbor vnitřní správy 
Náměstí 464/1 
407 53 Jiříkov 
 
 
 
 
V………………….…………dne…………………………. 
 
 
 
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle ustanovení § 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 

 
Já, níže podepsaná(-ý) .…………………………………………..…….., nar. ……….………………….……….., 

trvale bytem…………………………………………………………….., kontakt ...……………………….………., 

kontaktní adresa ……………………………………………………………………………………………..………., 

 

jako *) oprávněná osoba uvedená v ustanovení § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel 
             a rodných číslech, 
nebo *) vlastník objektu nebo jeho vymezené části, 
 
žádám tímto o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro 
 

paní(-a)………………………………….., nar. ……………………, trvale bytem…………………….……...……, 

paní(-a)………………………………….., nar. ……………………, trvale bytem………………..…..……...……, 

paní(-a)………………………………….., nar. ……………………, trvale bytem…………………….……...……, 

paní(-a)………………………………….., nar. ……………………, trvale bytem……………………….…...……, 

paní(-a)………………………………….., nar. ……………………, trvale bytem……………………….…...……, 

paní(-a)………………………………….., nar. ……………………, trvale bytem……………….…………...……, 

 

Skutečnost, že jsem osobou oprávněnou k podání této žádosti, dokládám:……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(např.: uživatel objektu – platná nájemní smlouva či podnájemní smlouva, ubytovací smlouva, smlouva o převodu 

družstevního podílu, dohoda o přenechání části (celého) bytu do dočasného užívání jinému občanovi). 
 

Zároveň tímto ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, 
plním svou zákonnou povinnost a níže prokazuji existenci důvodů pro zrušení údaje o místu 
trvalého pobytu jmenované(-ho): 
 
a) zánik užívacího práva jmenované(-ho) k objektu nebo jeho vymezené části dokládám, k žádosti 

dodávám (např.: dohoda o ukončení nájemní či podnájemní smlouvy, dohoda o ukončení ubytovací 
smlouvy, vypořádání společného jmění manželů a úpravy bydlení po rozvodu, rozsudek soudu o 
zrušení společného nájmu, rozsudek určovací žaloby o užívacím právu) a uvádím následující: 

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

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

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

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

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

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

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



 

b) neužívání objektu jmenovanou(-ým), které trvá již od ……………………………………………….. 

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

  

mohou svědecky potvrdit (např. soused(-é)): 

 

pan(-í) ………………………………………………………………, nar. …………………………………., 

na adrese ………………………………………………………….., kontakt …………………………….., 

pan(-í) ………………………………………………………………, nar. …………………………………., 

na adrese ………………………………………………………….., kontakt …………………………….., 

pan(-í) ………………………………………………………………, nar. …………………………………., 

na adrese ………………………………………………………….., kontakt …………………………….., 

 

čímž současně navrhuji provedení důkazů jejich svědeckou výpovědí. 

 

 

 

………………………………………………….. 

       podpis žadatele 

 

 

 

 

Totožnost žadatele ověřena dne …………….……………dle OP/CP/PKP ČR č. ……………..………………. 
oprávněnou úřední osobou paní Petrou Kissovou referentkou vnitřní správy Městského úřadu Jiříkov. 
 

 

………………………………………………….. 

                     Petra Kissová 
              oprávněná úřední osoba  
               referent VS MěÚ Jiříkov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) nehodící se škrtněte 


