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TRVALÃ• POBYT - STÃ•LÃ‰ TRÃ•PENÃ•?
PondÄ›lÃ-, 09 leden 2012

S trvalým pobytem, respektive s tím, kdyÅ¾ je potÅ™eba ho zru&scaron;it nÄ›jaké nezdárné osobÄ›, je moÅ™e problémÅ¯. Hod
z nich je zavinÄ›no i &scaron;patnou informovaností lidí na obou stranách - tÄ›ch, kteÅ™í ho nÄ›komu potÅ™ebují zru&scaron;it
tÄ›ch, kteÅ™í by to z moci úÅ™ední mÄ›li provést. Tak pro v&scaron;echny je&scaron;tÄ› jednou - na zcela Ä•erstvém pÅ™ípa
vysvÄ›tlení a návod, jak na to:

DOTAZ:

Dobrý den, milá Kudlanko, poraÄ•, nevíme si rady... Moji rodiÄ•e by chtÄ›li odhlásit z trvalého bydli&scaron;tÄ› mou sestru.
Ona si vzala se svým bývalým manÅ¾elem pÅ¯jÄ•ku, ale neplatili ji, a rodiÄ•Å¯m uÅ¾ volali exekutoÅ™i a projednávali to s nimi.
Dopadlo to nakonec tak, Å¾e to rodiÄ•e za sestru platí!
TeÄ• se ale ukázalo, Å¾e ti dva mají je&scaron;tÄ› jeden dluh, za od
RodiÄ•e jsou sice uÅ¾ v dÅ¯chodu, ale tatínek do práce je&scaron;tÄ› poÅ™ád chodit musí, aby mohli splácet tu pÅ¯jÄ•ku,
stra&scaron;né! KdyÅ¾ &scaron;el proto sestru odhlásit na úÅ™ad, aby se to uÅ¾ koneÄ•nÄ› v&scaron;echno vyÅ™e&scaron
tak "pÅ™íjemná paní úÅ™ednice&ldquo; mu sdÄ›lila, Å¾e sestra tam (na úÅ™ad) musí pÅ™inést papír od majitele domu, ve kt
teÄ• bydlí, aby mÄ›li záruku, Å¾e tam opravdu bydlí. Jinak ji tatínek prý v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› odhlásit nemÅ¯Å¾e.

Víte, ráda bych rodiÄ•Å¯m pomohla a tak prosím o radu, jestli není je&scaron;tÄ› nÄ›jaká jiná varianta, jak ji odhlásit. Nebo
snad jen paní úÅ™ednice mÄ›la &scaron;patný den?
DÄ›kuji pÅ™edem, DANA

O D P O V Äš ÄŽ :

Podle toho co uvádí&scaron;, jsem pochopila, Å¾e sestra nemá Å¾ádné uÅ¾ívací právo k bytu (není spoluvlastníkem,
popÅ™ípadÄ› nemá uzavÅ™enu nájemní smlouvu). Zde je dÅ¯leÅ¾ité, kdo je uveden jako vlastník na listu vlastnictví na
katastrálním úÅ™adÄ›, pÅ™ípadnÄ› s kým je sepsána nájemní smlouva. V tomto pÅ™ípadÄ› pÅ™edpokládám, Å¾e jsou to rod
- podle zákona Ä•. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, má údaj o trvalém pobytu pouze evidenÄ•ní charakter a nelze z nÄ›j
dovozovat Å¾ádný právní nárok k pÅ™edmÄ›tné nemovitosti. (Tohle se pí&scaron;e v&scaron;ude, i na Kudlance je to
mnohokrát!) A nyní, jak na to:

O zru&scaron;ení údaje o místu trvalého pobytu se rozhoduje na návrh vlastníka objektu nebo na návrh osoby mající v
objektu uÅ¾ívací právo (pÅ™. nájemce). Toto zru&scaron;ení trvalého pobytu jiné osobÄ› vyÅ¾aduje jednu ze dvou následující
podmínek:
- zaniklo-li uÅ¾ívací právo 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. (Pokud ho uÅ¾ívá proti vÅ¯li osob, kteÅ™í mají uÅ¾ívací nebo vlastnické právo k nemovitos
takovou osobu vystÄ›hovat pomocí soudu a Å¾alobou o vyklizení).
SplnÄ›ní první zákonem stanovené podmínky, tedy Å¾
konkrétní osobÄ› zaniklo uÅ¾ívací právo k objektu nebo jeho Ä•ásti, lze zjistit z aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, kde
jmenovaný není uveden jako vlastník nebo spoluvlastník objektu, popÅ™. mu nebylo zÅ™ízeno vÄ›cné bÅ™emeno k pÅ™edmÄ
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 o rozvodu manÅ¾elství a s
http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 27 January, 2022, 12:22

Kudlanka

spojeného majetkového vypoÅ™ádání).
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. CoÅ¾ je moÅ¾n
vyÅ™e&scaron;it tak, Å¾e napÅ™. pÅ™ijdete na ohla&scaron;ovnu s konkrétním svÄ›dkem nebo ho poÅ¾ádáte o podepsání
Ä•estného prohlá&scaron;ení.
d@niela
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