Kudlanka

ZRUÅ ENÃ• TRVALÃ‰HO POBYTU RODIÄŒI
StÅ™eda, 06 Ä•erven 2007

Máme problémy se synem - drogy, dluhy, tedy hrozby exekucí, napadení... Bydlíme v nájemním bytÄ› jako Ä•leni SBD, syn
není na druÅ¾stvu veden, bohuÅ¾el v&scaron;ak Å¾il s námi asi 3 mÄ›síce a udÄ›lal takový svinÄ•ík, Å¾e jsme ho vyhodili (m
KdyÅ¾ jsme ho chtÄ›li odhlásit z trvalého pobytu, slu&scaron;nÄ› nás na obecním úÅ™adu vypoklonkovali, Å¾e nesplÅˆujeme
dvÄ› podmínky podle § 12 zákona 133/2000 Sb. A exekuce nám hrozí dál...

Co dÄ›lat nyní? MÅ¯Å¾eme vymÄ›nit zámek? Syn v bytÄ› vÄ›ci nemá, nepodílí se nijak na bydlení, ale bohuÅ¾el u nás Å¾il ty
tÅ™i mÄ›síce. DÄ›kuji, Ivan

ODPOVÄšÄŽ:

Dobrý den, je mi velice líto, Å¾e na obecním úÅ™adÄ› (Místním úÅ™adÄ›) Vám neposkytli potÅ™ebné informace, jak máte
Va&scaron;í situaci postupovat.
MÅ¯Å¾ete podat Å¾ádost o &ldquo;Zru&scaron;ení údaje o místu trvalého pobytu&ldquo; na
Va&scaron;em obecním (Místním) úÅ™adÄ›, na jejímÅ¾ základÄ› bude zahájeno správní Å™ízení, o Ä•emÅ¾ budete informov
Tato Å¾ádost musí splÅˆovat podmínky uvedené v § 12 zákona 133/2000 Sb., zákona o evidenci obyvatel. Ve
Va&scaron;em pÅ™ípadÄ› se bude jednat o návrh oprávnÄ›né osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) &ndash; jste
oprávnÄ›ní uÅ¾ívat byt na základÄ› nájemní smlouvy jako Ä•leni SBD. Tuto Å¾ádost mÅ¯Å¾ete podat písemnÄ› (nutno pÅ™ilo
v&scaron;echny potÅ™ebné dokumenty) nebo se objednat na Místním úÅ™adÄ› na odboru obÄ•ansko &ndash; správním,
oddÄ›lení osobních dokladÅ¯ a evidence obyvatel, na osobní pohovor, kde Å¾ádost pÅ™ednesete. Nutno doloÅ¾it: doloÅ
oprávnÄ›nosti Å¾adatele: nájemní smlouva s SBD - v pÅ™ípadÄ› OV výpis z KN.Pokud je oprávnÄ›ných osob více (man
nutno pÅ™iloÅ¾it jeho pÅ™ipojení k Å¾ádosti (nemusí být ovÄ›Å™ený podpis).SplnÄ›ní podmínky &ndash; prokázat, Å¾
právo dotyÄ•ného &ndash; v tomto pÅ™ípadÄ› se jedná o odvolání souhlasu rodiÄ•Å¯ s bydlením syna v jejich bytÄ› (podle ObÄ
zák.).Prokázat, Å¾e se syn v bytÄ› fyzicky a fakticky nevyskytuje a Å¾e se v bytÄ› nevyskytují ani jeho vÄ›ci (mÄ›lo by bý
dostaÄ•ující prohlá&scaron;ení jednoho ze sousedÅ¯, Å¾e ho tam nevídá a potvrzení druÅ¾stva, Å¾e syn v bytÄ› nebydlí a pÅ™
Å¾e za nÄ›j nejsou placeny poplatky za sluÅ¾by spojené s uÅ¾íváním bytu). Mgr. Martin Sládek, Praha
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