
01 Pojmenování (název) životní situace 

Rušení trvalého pobytu  

02 Základní informace k životní situaci 

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh oprávněné osoby, 

pokud zaniklo užívací právo občana k objektu a pokud občan tento objekt neužívá. 

03 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

 občan České republiky starší 18 let, který je vlastníkem nemovitosti  

04 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Dostavení se k pověřenému pracovníkovi dle bodu 06 s předepsaným tiskopisem a doklady dle bodu 

07 

05 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace 

Viz bodu 04 

06 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Modřice 

Mgr. Veronika Žaloudková, mob.: 602 247 129, e-mail: veronika.zaloudkova@mesto-modrice.cz  

Danuška Sobotková, mob.: 602 574 466, e-mail: danuska.sobotkova@mesto-modrice.cz,  

Bc. Kateřina Brabcová, mob.: 602 728 350, e-mail: katerina.brabcova@mesto-modrice.cz, 

tel.: 537 001 024.  

07 Jaké doklady je nutné mít s sebou 

 předložit vyplněnou žádost o zrušení trvalého pobytu 

 občanský průkaz 

 originál výpis z katastru nemovitostí (LV) 

 pokud byla osoba vystěhována, doklad o provedeném výkonu rozhodnutí   

 pokud bylo soudem zrušeno užívací právo, příslušné soudní rozhodnutí s vyznačenou 

právní mocí 

 doklad, že osoba, proti níž řízení směřuje, předmětný objekt neužívá 

 pokud je vlastníkem objektu např. bytové družstvo, písemné pověření osoby, která 

bude toto družstvo v řízení zastupovat 

 pokud je více oprávněných osob a bude v jednání zastupovat pouze jedna nebo více, 

plnou moc od ostatních, kteří pověří svého zástupce, a to pro celou dobu správního 

řízení nebo na jednotlivý úkon. Plná moc nemusí být ověřena. 

08 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Předepsaný tiskopis, který je k dispozici na úřadě 

09 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

100,- Kč za osobu, hotově na pokladně nebo na účet města Modřice  

10 Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

Při předložení všech předepsaných dokladů 30 – 60 dnů 

11 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Dle podaného návrhu  

12 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Nejsou požadovány 

13 Elektronická služba, kterou lze využít 

Tuto situaci nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. Případné dotazy lze zaslat  

na e-mailovou adresu: veronika.zaloudkova@mesto-modrice.cz, danuska.sobotkova@mesto-

modrice.cz, katerina.brabcova@mesto-modrice.cz  

14 Podle kterého právního předpisu se postupuje 
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 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů 

15 Jaké jsou související předpisy 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích 

16 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 

Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených 

zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj 

o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, 

podle místa trvalého pobytu občana 

Proti rozhodnutí můžete podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal 

17 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 

 Sankce nejsou stanoveny 

18 Další informace 

- - -  

19 Popis byl naposledy aktualizován 

Vydáno 2008-11-11, zpracovala Danuška Sobotková, korektura Bc. Kateřina Brabcová, Poslední 

aktualizace 2018-11-28 

20 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace 

- - - 

 


