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AGRESIVNÃ• SPOLUBYDLÃ•CÃ• A TRVALÃ• POBYT
ÃšterÃ½, 09 Å™Ã-jen 2007

Milá Kudlanko, jsem v zoufalé situaci. Bydlím v nájemním bytÄ›, nájemní smlouva je na mé jméno. PÅ™ed rokem jsem do
bytu pÅ™ihlásila k trvalému pobytu pÅ™ítele, který se ke mÄ› nastÄ›hoval. Nyní se s ním rozcházím a chci, aby se odstÄ›hoval
(protoÅ¾e nepÅ™ispívá na nájem ani dal&scaron;í vÄ›ci, niÄ•í zaÅ™ízení bytu, vodí do bytu prapodivné existence, omezuje mÄ
jinak terorizuje), ale nevím jak to provést.

On se dobrovolnÄ› odmítá vystÄ›hovat, tvrdí, Å¾e kdyÅ¾ tam má trvalé bydli&scaron;tÄ›, nemohu ho vyhodit. KdyÅ¾ jsem
vymÄ›nila zámek, dveÅ™e jednodu&scaron;e vyrazil a pÅ™ivolaná policie mi Å™ekla, Å¾e mu v pÅ™ístupu do bytu nemohu b
tudíÅ¾ s tím nemÅ¯Å¾ou nic dÄ›lat.
DÄ›lá mi doma opravdové peklo, Ä•asto se utíkám schovat ke kamarádce, kdyÅ¾ uÅ¾
nemohu vydrÅ¾et. To neexistuje jiné Å™e&scaron;ení ,neÅ¾ Å¾e to v&scaron;e buÄ• budu dál sná&scaron;et a v&scaron;e
táhnout ze své mateÅ™ské, anebo mu nechám byt, do kterého nekoupil jedinou vÄ›c a na který nepÅ™ispÄ›l ani korunou a já
nakonec skonÄ•ím na ulici i s dítÄ›tem?
PoraÄ•te prosím, za v&scaron;e pÅ™edem dÄ›kuji, TáÅˆa

ODPOVÄšÄŽ:

Bylo by vhodné záleÅ¾itost vyÅ™e&scaron;it co nejdÅ™íve, neboÅ¥ v pÅ™ípadÄ›, Å¾e by na nÄ›j byla uvalena exekuce
mohl do exekuÄ•ního soupisu pojmout i vÄ›ci ve va&scaron;em vlastnictví s tím, Å¾e potom byste se musela soudnÄ› - Å¾alobo
na vylouÄ•ení tÄ›chto vÄ›cí - domáhat a prokazovat, Å¾e jste jejich vlastnicí. Proto vám doporuÄ•uji nav&scaron;tívit
pÅ™íslu&scaron;nou ohla&scaron;ovnu pobytu, tam prokázat, Å¾e jste vlastnicí bytu a údaj o trvalém pobytu pÅ™ítele
zru&scaron;it v evidenci obyvatel. K tomu nepotÅ™ebujete souhlas pÅ™ítele, pÅ™íslu&scaron;né podrobnosti administrativního
postupu Vám sdÄ›lí ohla&scaron;ovna pobytu. TakÅ¾e:
Å½ádost o zru&scaron;ení trvalého pobytu mÅ¯Å¾e podat oprávn
nájemce bytu, nutno doloÅ¾it nájemní smlouvou, nebo majitel bytu Ä•i domu, v tomto pÅ™ípadÄ› je nutno doloÅ¾it výpis z kata
nemovitostí. OsobÄ›, jejíÅ¾ údaje o trvalém pobytu mají být zru&scaron;eny oprávnÄ›ným nájemcem Ä•i majitelem, musí
zaniknout uÅ¾ívací právo k bytu (napÅ™. pravomocným soudním rozhodnutím) a neuÅ¾ívá-li tato osoba byt del&scaron;í dobu
ani se jinak nepodílí na chodu spoleÄ•né domácnosti.
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 ná
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™eba uvést jméno, datum narození, popÅ™. rodné Ä•íslo osoby, jejíÅ¾ tr
má být zru&scaron;en, pÅ™esná adresa, kde má být pobyt zru&scaron;en a identifikace osoby, která Å¾ádost podává.
Dále podrobné 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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