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Zrušení trvalého pobytu 
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podává oprávněná osoba nebo vlastník 

objektu nebo jeho vymezené části, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho 

vymezené části a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část; přitom musí být 

splněny obě tyto podmínky. Navrhovatel je v tomto případě povinen existenci důvodů pro 

zrušení údaje o místu trvalého pobytu ohlašovně prokázat.  

Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je 

oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část, anebo je provozovatelem ubytovacího 

zařízení, kde je občan hlášen k trvalému pobytu. 

Ohlašovna vyřizuje zrušení trvalého pobytu: 

 na žádost oprávněné osoby 

 z moci úřední 

za podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu se od 1. 1. 2016 hradí správní 

poplatek  100,-Kč za každou osobu, které má být trvalý pobyt zrušen. 

K zahájení řízení o zrušení údaje o trvalém pobytu je třeba předložit: 

 písemnou žádost, která by měla obsahovat: jméno, příjmení, datum narození žadatele, 

jeho trvalý pobyt nebo jinou doručovací adresu, základní osobní data osoby (jméno, příjmení, 

datum narození a místo trvalého pobytu), které se má rušit trvalý pobyt, včetně kontaktní 

adresy, je-li známa, důvody žádosti, vlastnoruční podpis žadatele, doklady o vlastnictví bytu 

nebo domu (aktuální výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu nebo doklad o oprávnění 

užívat byt; v ověřené kopii (zůstane součástí spisu), dohodu o užívání bytu (dohodu 

o majetku), byla-li uzavřena mezi žadatelem a osobou, které se má rušit trvalý pobyt; 

v ověřené kopii (zůstane součástí spisu) 

 v případě soudního vystěhování i rozhodnutí soudu. 

O zrušení trvalého pobytu rozhoduje ohlašovna v místě trvalého pobytu ve správním řízení. 

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je možné společně se všemi 

potřebnými doklady podat přímo v podatelně úřadu nebo zaslat poštou na adresu úřadu 

(Obecní úřad Damnice, Damnice 141, 671 78 Jiřice u Miroslavi). 

V případě zjištění nedostatků (neúplné údaje a potřebné doklady), budou žadatelé vyzváni 

k jejich odstranění. 

Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu bude žadateli i účastníkům řízení 

doručeno poštou. 

Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu vzniká 

občanovi, kterému byl trvalý pobyt zrušen, povinnost požádat o vystavení nového občanského 

průkazu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k nabytí právní moci rozhodnutí. 

Informace o zrušení trvalého pobytu naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR 

http://www.mvcr.cz/clanek/zruseni-trvaleho-pobytu.aspx 
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Doručování zásilek na adresu sídla ohlašovny 

Zásilky pro občany s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny – Damnice č. 141 

Obecní úřad Damnice nepřebírá. Obecní úřad Damnice na adrese sídla ohlašovny ukládá 

pouze oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním 

obvodu má občan České republiky nahlášen svůj trvalý pobyt. Uložením oznámení o uložení 

zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti 

dnů splněny podmínky fikce doručení, desátým dnem se považuje písemnost za doručenou. 

Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci, a stane se tak vykonavatelnou. 

Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nemůže nikdo nic chtít, 

protože s tím nebyl srozuměn. 

Řízení pokračuje dál. Nepřevzetím pošty je možné promeškat například lhůtu na odvolání, 

a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu. 

Korespondenční adresa pro občany, jimž byla na základě zrušeného údaje o trvalém 

pobytu přidělena úřední adresa ohlašovny – Damnice 141 slouží pouze jako evidenční údaj a 

nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence.  

Doporučujeme občanům, kteří mají trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny, aby 

doručování zásilek řešili přímo s Českou poštou. 

  

 
  
 

 


