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PROBLÃ‰MY S TRVALÃ•M POBYTEM A POPLATKY
NedÄ›le, 09 Å™Ã-jen 2011

Dobrý den, prosím Vás o radu, jak se odhlásit z trvalého pobytu u rodiÄ•Å¯. Bydlím uÅ¾ nÄ›kolik let mimo, ale teÄ• jsem se
vdala a jsme s manÅ¾elem v podnájmu v jedné vesnici poblíÅ¾ mých rodiÄ•Å¯. ChtÄ›li bychom mít s manÅ¾elem spoleÄ•né trv
bydli&scaron;tÄ›.

PotíÅ¾í je ale hned nÄ›kolik:
- úÅ™ednice na obou místních úÅ™adech si dost protiÅ™eÄ•í a my nevíme, co vlastnÄ› dÄ›lat. Jedna tvrdí, Å¾e se mÅ¯Å¾em
trvalé bydli&scaron;tÄ› tam, kde máme pronajatý byt, bez vÄ›domí pronajímatele, a druhá zase tvrdí naprostý opak.
- mÄ› rodiÄ•e nemohou odhlásit, protoÅ¾e bydlí v domÄ›, který stavÄ›li spoleÄ•nÄ› s tatínkovým bratrem, tudíÅ¾ jsou majiteli o
dÅ¯m má dvÄ› bytové jednotky. A navíc spolu nekomunikují, protoÅ¾e bydlet s rodinou je vÄ›t&scaron;inou za trest, Å¾e?
- NemÅ¯Å¾eme se pÅ™ihlásit na mÄ›sto, odkud pocházím já, protoÅ¾e manÅ¾ela by tam nevzali, kdyÅ¾ pochází z jiného kra
Je to stra&scaron;nÄ› zamotané a sloÅ¾ité a já si neumím pÅ™edstavit, Å¾e jako manÅ¾elé budeme mít kaÅ¾dý jiné trvalé
bydli&scaron;tÄ› (kdyÅ¾ pÅ™echodné jiÅ¾ neexistuje). Jsem si témÄ›Å™ jistá, Å¾e s tím budou spojené do budoucna i jiné
komplikace a starosti. TakÅ¾e vlastnÄ› nevíme, co máme dÄ›lat, protoÅ¾e nám nikdo neporadí. Rádi bychom si koupili vlastní
byt nebo dÅ¯m, ale na to bohuÅ¾el nemáme peníze, takÅ¾e jsme odkázáni na velmi nedostateÄ•nou pomoc na&scaron;ich
&bdquo;skvÄ›lých&ldquo; úÅ™edníkÅ¯, kterých bohuÅ¾el neustále pÅ™ibývá, i kdyÅ¾ ne ku prospÄ›chu vÄ›ci.
Tak ná
jak si odhlásit trvalé bydli&scaron;tÄ› od rodiÄ•Å¯, kde nebydlím nÄ›kolik let a nemám tam ani Å¾ádné vÄ›ci.
A teÄ•ka na
závÄ›r. Vadí mi, Å¾e se mÄ›sto nedokáÅ¾e postarat o mÅ¯j problém a alespoÅˆ minimálnÄ› poradit. Ale nehorázné peníze za
popelnice a odpadky, které ani v tomto mÄ›stÄ› neudÄ›lám, protoÅ¾e tam nebydlím, mi naprosto v klidu a úsmÄ›vem na tváÅ™
dávají zaplatit. A to jim trapné není. Tak co dál? DÄ›kuju moc i za to,Å¾e jste vÄ›novala chvilku tomuto mailu, kterých jistÄ›
dostáváte stovky. S pozdravem SLÁVKA
O D P O V Äš ÄŽ : Milá Slávko,
Ta první úÅ™ednice &bdquo;neví, co Å™íká
J)). Respektive &ndash; Å™íká ti bludy. Jednodu&scaron;e &ndash; nikam a k nikomu se bez jeho vÄ›domí a Å™ádného
souhlasu prostÄ› pÅ™ihlásit nemÅ¯Å¾e&scaron;. A nyní ohlednÄ› rodiÄ•Å¯: nemusí se ti dva majitelé vyloÅ¾enÄ› sejít a dohod
&ndash; mj. coÅ¾pak va&scaron;i nemají vyhrazeno, kde bydlí, ve kterém patÅ™e, kterých místnostech? To mi neÅ™íkej, Å¾e
v&scaron;em tam patÅ™í v&scaron;echno... TakÅ¾e si prostuduj to, co tu níÅ¾e má&scaron;: Tuto problematiku Å™e&scaron
12 zákona Ä•. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Výkon této agendy zabezpeÄ•ují v&scaron;echny obecní úÅ™ady.

O zru&scaron;ení údaje o místu trvalého pobytu se rozhodne na návrh vlastníka objektu nebo na návrh osoby mající v
objektu uÅ¾ívací právo (pÅ™. nájemce). Zru&scaron;ení trvalého pobytu jiné osobÄ› vyÅ¾aduje dvÄ› podmínky: ·
zanikloprávo obÄ•ana k objektu nebo jeho vymezené Ä•ásti (napÅ™. skonÄ•ila mu nájemní smlouva, v majetkovém vypoÅ™ádání
manÅ¾elÅ¯ byl podíl v bytovém druÅ¾stvu pÅ™isouzen jen jednomu z manÅ¾elÅ¯...)·
neuÅ¾ívá-li obÄ•an tento objekt. (P
uÅ¾ívá proti vÅ¯li osob, kteÅ™í mají uÅ¾ívací nebo vlastnické právo k nemovitosti, lze takovou osobu vystÄ›hovat pomocí soud
Å¾alobou o vyklizení).
Navrhovatel pÅ™edloÅ¾í výpisu z katastru nemovitostí nebo jeho ovÄ›Å™enou kopií, kde je uvede
vlastník nebo spoluvlastník objektu, nájemní smlouvou nebo dohodou o uÅ¾ívání bytu apod. SplnÄ›ní první zákonem
stanovené podmínky, tedy Å¾e konkrétní osobÄ› zaniklo uÅ¾ívací právo k objektu nebo jeho Ä•ásti, lze zjistit z aktuálního výpis
z katastru nemovitostí, kde jmenovaný není uveden jako vlastník nebo spoluvlastník objektu, popÅ™. mu nebylo zÅ™ízeno vÄ›c
bÅ™emeno k pÅ™edmÄ›tné nemovitosti, nebo z nájemní smlouvy, kde není uveden jako osoba, se kterou byla uzavÅ™ena
nájemní smlouva, nebo mu nevyplynulo uÅ¾ívací právo k pÅ™edmÄ›tné nemovitosti napÅ™. z pravomocného rozsudku soudu
rozvodu manÅ¾elství a s tím spojeného majetkového vypoÅ™ádání.

Je-li daná osoba tam hlá&scaron;ena na základÄ› souhlasu oprávnÄ›né osoby, nevzniká mu dle zákona o evidenci
obyvatel uÅ¾ívací právo. Má pouze tzv. uÅ¾ívací právo odvozené, tedy právo v pÅ™edmÄ›tné nemovitosti pouze bydlet. (Toto
konstatování by v&scaron;ak platilo do doby, neÅ¾ by vlastník objektu se jmenovaným napÅ™. uzavÅ™el nájemní smlouvu.)
Ke splnÄ›ní druhé zákonem stanovené podmínky spoÄ•ívající v prokázání, Å¾e daná osoba objekt nebo jeho vymezenou
Ä•ást neuÅ¾ívá, je tÅ™eba vyslechnout i svÄ›dky, napÅ™. sousedy. Je moÅ¾né napÅ™. pÅ™ijít na ohla&scaron;ovnu s konkr
svÄ›dkem nebo ho poÅ¾ádat o Ä•estné prohlá&scaron;ení. x x x
Tak tedy &ndash; odhlásí&scaron; se od rodiÄ•Å¯. A pÅ
pÅ™íleÅ¾itosti to v&scaron;e posléze pouÅ¾ije&scaron; i pÅ™i odhlá&scaron;ení se z &bdquo;platby poplatkÅ¯ za
&bdquo;neodebírané &ndash; nekonzumované &ndash; sluÅ¾by&ldquo;. Tj. pouÅ¾ije&scaron; ty samé svÄ›dky... ObecnÄ›
má povinnost (zákon o místních poplatcích) platit: ·
osoba, která má v obci trvalý pobyt a také·
osoba, která vlastní
nemovitost urÄ•enou nebo slouÅ¾ící k individuální rekreaci, ve které není hlá&scaron;ena k trvalému pobytu Å¾ádná
fyzická osoba.
Zákon o místních poplatcích je velmi struÄ•ný a obce ho mohou konkretizovat svou vlastní vyhlá&scaron;kou. Jediná
moÅ¾nost je hledat ve vyhlá&scaron;ce dané obce, jaké jsou podmínky osvobození od poplatku.
Pokud bys si
je&scaron;tÄ› nevÄ›dÄ›la rady... napi&scaron;, drÅ¾ím palce, d@niela
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