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Mám dotaz: jsem trvale hlá&scaron;en v ChomutovÄ›, ale od r. 2002 se tam nezdrÅ¾uji; jsem povinný hradit poplatky za
odpady mÄ›stu? A pokud ano, pak bych chtÄ›l vÄ›dÄ›t, jestli mám nÄ›jaké právo k svému trvalému pobytu i pÅ™esto, Å¾e být je
obydlen jinými lidmi? Co mohu v takovém pÅ™ípadÄ› poÅ¾adovat od mÄ›sta? dÄ›kuji za odpovÄ›Ä•, David
Jo, kamaráde, tak to má&scaron; docela prÅ¯&scaron;vih...
Tak zaprvé - trvalý pobyt, resp. to pÅ™ihlá&scaron;ení, je
v podstatÄ› jen údaj, který ukazuje, kde kdo bydlí. RozhodnÄ› nezakládá Å¾ádné právo na ten konkrétní byt, tedy pokud na
tebe není vyslovenÄ› napsán dekret... A pokud v onom bytÄ› uÅ¾ nebydlí&scaron;, a je nÄ›koho jiného, tak je tento údaj zcela
neplatný! Ov&scaron;em, MÚ si poplatky nárokuje podle toho, kdo je kde hlá&scaron;en... Ale - zcela váÅ¾nÄ›:
- trvalý pobyt je pouze evidenÄ•ní záleÅ¾itost, Ä•ili to vÅ¯bec nesouvisí s tím, kde zrovna Ä•lovÄ›k bydlí. TakÅ¾e v tvém pÅ™íp
nastat dvÄ› skuteÄ•nosti: buÄ•to nový vlastník netu&scaron;í, Å¾e jsi v jeho bytÄ› stále pÅ™ihlá&scaron;en k trvalému pobytu
(evidence obyvatel nesmí ze zákona vlastníkovi bytu sdÄ›lit, kdo je v jeho bytÄ› trvale hlá&scaron;en k pobytu), a tudíÅ¾ ti
vyplývá ze zákona platit poplatek za odvoz odpadu v místÄ› trvalého pobytu (bývalého bydli&scaron;tÄ›),
- anebo mohla nastat druhá moÅ¾nost, Å¾e se nový vlastník bytu o tvém trvalém pobytu v bytÄ› nÄ›jak dovÄ›dÄ›l a mohl poÅ¾
pÅ™íslu&scaron;nou evidenci obyvatel o zru&scaron;ení tohoto trvalého bydli&scaron;tÄ›. To mohlo být zru&scaron;eno ve
správním Å™ízení na základÄ› toho, Å¾e ses na oznámení vyvÄ›&scaron;ené na úÅ™ední desce nevyjádÅ™il. (Trvalý pobyt se
neru&scaron;í automaticky.)
- Nejspí&scaron; probÄ›hlo správní Å™ízení, kdy oznámili zahájení Å™ízení samozÅ™ejmÄ› na adresu bývalého bydli&scaron;
pÅ™ípadnÄ› doruÄ•ovali veÅ™ejnou vyhlá&scaron;kou na úÅ™ední desce. Poté, kdyÅ¾ jako úÄ•astník nereaguje&scaron; a vl
bytu prokáÅ¾e, Å¾e byt fakticky neuÅ¾ívá&scaron; a nemá&scaron; k nÄ›mu Å¾ádná vlastnická práva, je ti trvalé
bydli&scaron;tÄ› zru&scaron;eno a automaticky je zÅ™ízeno na adrese místního obecního úÅ™adu. TakÅ¾e v koneÄ•ném
dÅ¯sledku je to stejné, neboÅ¥ i poté povinnost platit poplatek za odvoz odpadu zÅ¯stane v té samé obci a tam jej
bude&scaron; muset zpÄ›tnÄ› doplatit... SkuteÄ•nÄ› hrozí, Å¾e vý&scaron;e poplatku spolu se sankcemi narosla do pÄ›kné
vý&scaron;e. A hrozí i exekuce... TakÅ¾e bych doporuÄ•ila si tyto nesplnÄ›né povinnosti dát do poÅ™ádku.
- A je&scaron;tÄ› jedno - má&scaron; neplatný doklad totoÅ¾nosti. Pokud pÅ¯jde&scaron; nÄ›kam se pÅ™ihlásit k trvalému
pobytu a oni v evidenci zjistí, Å¾e tam uvedené trvalé bydli&scaron;tÄ› nesouhlasí s tím, co má&scaron; v obÄ•ance,
bude&scaron; muset nejprve vyÅ™ídit obÄ•anský prÅ¯kaz na trvalé bydli&scaron;tÄ›, které zÅ™ídil obecní úÅ™ad a poté znova
adresu nového pobytu, který bude&scaron; chtít zaevidovat. Jinak trvalý pobyt se nechodí na pÅ¯vodní místo ru&scaron;it,
pouze se chodí zaregistrovat na nové místo. Odhlá&scaron;ení pak probÄ›hne automaticky úÅ™ední cestou. Od mÄ›sta bys
mohl poÅ¾adovat, a to je&scaron;tÄ› asi hodnÄ› poníÅ¾enÄ›, aby se slitovali a pokud opravdu prokazatelnÄ› zdÅ¯vodní&scaron
tam tÄ›ch sedm let nebydlí&scaron; (tÅ™eba Å¾e jsi byl celou tu dobu na Alja&scaron;ce), tak aby ti ty poplatky
moÅ¾ná prominuli... Ale o tom dost pochybuji... Tvá chyba, bohuÅ¾el, Å¾e ses vÄ•as neodhlásil...
Nu, drÅ¾ím palce,d@niela
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