Příloha č. 1

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Jméno a příjmení …………………………………………………………… nar.: ……………………..
Trvalý pobyt: …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………....
Žádám o zrušení údaje o místu trvalého pobytu ………………................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
(jméno, příjmení, datum narození osoby, které se navrhuje zrušení údaje o místu trvalého pobytu) na
adrese …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Z důvodu…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Oprávněnost k podání návrhu dokládám ………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
(Nájemní smlouva ze dne apod.)
K zániku užívacího práva uvádím: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………...
(užívací právo – právní titul opravňující k užívání předmětného objektu)
Což dokládám ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(LV č. ze dne, rozsudek soudu o vystěhování, výpověď z nájmu apod.)
K podmínce neužívání objektu uvádím: …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(užívání – faktická realizace užívacího práva)
Což dokládám ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(doklad o výkonu rozhodnutí exekucí vystěhováním, protokol o předání bytu, apod.)
K čemuž navrhuji výslech svědků ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu navrhovaného svědka)
Beru na vědomí, že dnem podání návrhu bylo podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení.

Byl/a jsem poučen/a, že ve správním řízení mám zejména
-

právo navrhovat důkazy a činit návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí (§ 36
odst. 1 správního řádu)
právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Na žádost správní orgán poskytne informace o řízení,
nestanoví-li zákon jinak (§ 36 odst. 2 správního řádu)
právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, nebude-li mému návrhu vyhověno v plném rozsahu
(§ 36 odst. 3 správního řádu)
právo zvolit si zmocněnce pro jednotlivý úkon nebo pro celé řízení (§ 33 odst. 1 a 2 správního
řádu)
právo nahlížet do spisu v průběhu celého řízení i po vydání rozhodnutí (§ 38 odst. 1 správního
řádu)
právo činit si výpisy a nechat si pořídit kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 správního
řádu)
povinnost předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5
správního řádu)
povinnost poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování
podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
povinnost označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu). Správní orgán není
návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci

V ……………………………………
Dne ……………………………….
………………………………………
Podpis žadatele

Totožnost ověřena podle ….. č. ……………………
vydaného dne ………................................................
kým ……………………...........................................

Správní poplatek ve výši ……… Kč zaplacen dne …………………. č. dokladu …................................

……………………………………….
Jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby
Údaje ověřeny dne ……………. v ………….. (ROB, ISEO, ISCIZ)
……………………………………….
Jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

