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TRVALÃ• POBYT - ZRUÅ ENÃ•
PÃ¡tek, 09 kvÄ›ten 2008

Jedná se mi o toto: moje matka se rozvedla a její bývalý manÅ¾el se nechce odstÄ›hovat z domu, který je v mém vlastnictví.
Nevím, jak vyÅ™ídit jeho odhlá&scaron;ení z trvalého bydli&scaron;tÄ›. KonkrétnÄ›, co bych mÄ›la udÄ›lat pro to, abych
zru&scaron;ila jeho trvalé bydli&scaron;tÄ› z dÅ¯vodu, Å¾e je hodnÄ› zadluÅ¾ený a dluhy nechce splácet.

JistÄ› chápete, Å¾e se nesmírnÄ› bojíme pÅ™ípadných exekucí.... DÄ›kuji za radu, Ema

ODPOVÄšÄŽ:
Bylo by vhodné záleÅ¾itost vyÅ™e&scaron;it co nejdÅ™íve, neboÅ¥ v pÅ™ípadÄ›, Å¾e by na nÄ›j byl
exekutor mohl do exekuÄ•ního soupisu pojmout i vÄ›ci ve va&scaron;em vlastnictví s tím, Å¾e potom bys se musela soudnÄ› Å¾alobou na vylouÄ•ení tÄ›chto vÄ›cí - domáhat a prokazovat, Å¾e jsi jejich vlastnicí. Proto doporuÄ•uji urychlenÄ› nav&scaron
pÅ™íslu&scaron;nou ohla&scaron;ovnu pobytu, tam patÅ™iÄ•nými doklady prokázat, Å¾e jsi vlastnicí bytu a údaj o trvalém
pobytu tohoto pána zru&scaron;it v evidenci obyvatel. K tomu není zapotÅ™ebí jeho souhlas, pÅ™íslu&scaron;né podrobnosti
administrativního postupu sdÄ›lí ohla&scaron;ovna pobytu. PochopitelnÄ›, coby nájemce bytu, má&scaron; v ruce trumf nájemní smlouvu, jeho pÅ™ihlá&scaron;ení nic neznamená. A protoÅ¾e jsi nájemce, má&scaron; právo zru&scaron;it trvalý
pobyt v tom bytÄ› komukoli, kdo není tvÅ¯j manÅ¾el nebo vlastní dítÄ›. Jsi k tomu oprávnÄ›ná osoba ... TakÅ¾e je&scaron;tÄ›
jednou:
Å½ádost o zru&scaron;ení trvalého pobytu mÅ¯Å¾e podat oprávnÄ›ný nájemce bytu, nutno doloÅ¾it nájemní
smlouvou, nebo majitel bytu Ä•i domu, v tomto pÅ™ípadÄ› je nutno doloÅ¾it výpis z katastru nemovitostí. Å½ádost o
zru&scaron;ení údaje o trvalém pobytu se podává na odboru obÄ•ansko správním ÚÅ™adu mÄ›stské Ä•ásti. OprávnÄ›ný
nájemce bytu Ä•i majitel bytu Ä•i domu musí doloÅ¾it nájemní smlouvu bytu Ä•i Ä•ásti nemovitosti nebo výpis z katastru
nemovitostí v pÅ™ípadÄ› bytu v osobním vlastnictví a prokázat se platným obÄ•anským prÅ¯kazem.
V Å¾ádosti je tÅ™eb
jméno, datum narození, popÅ™. rodné Ä•íslo osoby, jejíÅ¾ trvalý pobyt má být zru&scaron;en, pÅ™esná adresa, kde má být po
zru&scaron;en a identifikace osoby, která Å¾ádost podává. Dále zdÅ¯vodnÄ›ní, proÄ• má být trvalý pobyt zru&scaron;en,
ev. doloÅ¾it pravomocné soudní rozhodnutí o uÅ¾ívání bytu. Správní a jiné poplatky nejsou Å¾ádné, lhÅ¯ta pro vyÅ™ízení
prvoinstanÄ•ním orgánem 30 aÅ¾ 60 dní ode dne zahájení správního Å™ízení. právník
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