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Ž Á D O S T   

o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob(y) 
(dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel) 

 

Od 01.01.2016 je tato žádost zpoplatněna. Žadatel platí správní poplatek za každou navrhovanou 

osobu 100,-Kč (zák. č. 318/2015 Sb.). 

ŽADATEL(É) 

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu): 

1. ………………………………………………………………………………………..…………………… 

2. …………………………………………………………………………………………..………………… 

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

 

SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE (v případě dvou a více žadatelů se uvede jeden zástupce pro společné 

doručování): 

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

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ (vyplňuje se pouze v případě, pokud si písemnosti přejete zasílat na 

jinou adresu než je adresa trvalého pobytu): 

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

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

ŽÁDÁM o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob (jméno, příjmení, datum narození):  

1. …….......………………………………………………………………………………..………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………..…… 

3. ………………………………………………………………………………………………………..…… 

4. ………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

 

ŽÁDÁM o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na adrese Praha - …………………………..………, 

ulice: ………………...............................................……………č. popisné / č. evidenční…………..……… . 

 

Úřad městské části Praha-Čakovice   
ODBOR  OBČANSKOSPRÁVNÍ 
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K žádosti o zrušení trvalého pobytu výše uvedených osob mne vedou tyto důvody (zde se uvede vzájemný 

vztah, na základě čeho a s čím souhlasem má dotyčná osoba údaj o místu trvalého pobytu na této adrese 

hlášen, zda má užívací právo k bytové jednotce nebo k nemovitosti, jak dlouho se nezdržuje v bytové 

jednotce nebo k nemovitosti, za jakých okolností se dotyčná osoba odstěhovala, zda má v bytové jednotce 

nebo nemovitosti movité věci, a další důvody žádosti): 

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

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

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

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

Adresa, na které se výše uvedená/é osoba/y nyní zdržuje/í (uvede se, pokud je známa, nebo jiný údaj o 

možnosti zastižení, např. zaměstnání apod.), nebo sdělení, že tato, ani jiná adresa, není žadateli známa: 

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

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

Pro prokázání výše uvedeného předkládám (platnou nájemní smlouva, rozsudky soudu, smlouvy, dohody, 

příp. další listiny nebo dokumenty – vypsat přiložené. Od 1. 1. 2016 majitel bytu nedokládá výpis 

z katastru nemovitostí. Jeho vlastnictví si ověřuje sám správní orgán náhledem do KN.): 

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

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

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

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

Navrhuji tyto svědky, kteří mohou dosvědčit mnou uváděné skutečnosti (jméno, příjmení, adresa): 

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

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

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

 

Dne ……………………..      …………………………………………….. 

                      podpis žadatelů 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Informace pro žadatele:  

O žádosti je vedeno správní řízení, ve kterém je zjišťováno splnění zákonných podmínek pro vydání rozhodnutí. Proti tomuto 

rozhodnutí se lze případně odvolat k Magistrátu hl. m. Prahy.  


