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TRVALÃ• POBYT
PondÄ›lÃ-, 15 Å™Ã-jen 2007

Dobrý den, potÅ™eboval bych poradit, jak postupovat se zru&scaron;ením trvalého pobytu pro na&scaron;eho 26 ti letého
syna. Bydlíme ve rodinném domku. Syn je drogovÄ› závislý a po dobu 4 let oficiálnÄ› nepracuje, pouze na ,,Ä•erno ", takÅ¾e si
neplatí zdravotní ani sociální poji&scaron;tÄ›ní. Tím pádem mu rostou dluhy a my se bojíme exekuce, která by nás
pÅ™ipravila o poctivÄ› a tÄ›Å¾ce nabytý majetek.
V&scaron;echny peníze, které si vydÄ›lá má pouze pro svoji potÅ™ebu na nákup cigaret a drog. Na domácnost
nepÅ™ispívá ani korunou, takÅ¾e jej navíc musíme Å¾ivit a &scaron;atit. Jeho drogová závislost je rok od roku hor&scaron;í a
hor&scaron;í a poslední dobou nás slovnÄ› i fyzicky napadá. Abychom mÄ›li s manÅ¾elkou klid, sehnali jsme mu podnájem,
který jsme mu 1 mÄ›síc dopÅ™edu zaplatili s tím, aÅ¥ se o sebe postará sám. Prosím poraÄ•te mi, zdali je nÄ›jaká moÅ¾nost k
zru&scaron;ení jeho trvalého pobytu na na&scaron;í adrese. ODPOVÄšÄŽ:¨ Je&scaron;tÄ› tedy jednou - ke v&scaron;em
dotazÅ¯m ohlednÄ› trvalého pobytu - pÅ™ípadnÄ› nárokÅ¯m na daný byt: PÅ™edev&scaron;ím je dÅ¯leÅ¾ité, kdo je uveden ja
vlastník na listu vlastnictví na katastrálním úÅ™adÄ›, pÅ™ípadnÄ› s kým je sepsána nájemní smlouva. V tomto pÅ™ípadÄ›
pÅ™edpokládám, Å¾e jste to Vy. Dále: 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. Pro lep&scaron;í
pÅ™edstavu uvádím citaci z vý&scaron;e uvedeného zákona: § 10 (1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu
obÄ•ana v ÄŒeské republice, kterou si obÄ•an zvolí zpravidla v místÄ›, kde má rodinu, rodiÄ•e, byt nebo zamÄ›stnání. ObÄ•an m
mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvlá&scaron;tního právního pÅ™edpisu oznaÄ•en Ä•íslem
popisným nebo evidenÄ•ním, popÅ™ípadÄ› orientaÄ•ním Ä•íslem a který je podle zvlá&scaron;tního právního pÅ™edpisu urÄ•e
bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
(2) Z pÅ™ihlá&scaron;ení obÄ•ana k trvalému pobytu nevyplývají Å¾ádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani
k vlastníkovi nemovitosti. Co se týÄ•e moÅ¾nosti zru&scaron;ení údaje o místu trvalého pobytu, vyplývá z § 12 zákona
o evidenci obyvatel tento postup: § 12(1) Ohla&scaron;ovna rozhodne o zru&scaron;ení údaje o místu trvalého pobytu, bylli zápis proveden na základÄ› pozmÄ›nÄ›ných, neplatných nebo padÄ›laných dokladÅ¯, nepravdivÄ› nebo nesprávnÄ› uvedenýc
skuteÄ•ností, anebo na návrh oprávnÄ›né osoby, zaniklo-li uÅ¾ívací právo obÄ•ana k objektu nebo jeho vymezené Ä•ásti
(napÅ™. bytu nebo obytné místnosti), jehoÅ¾ adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu obÄ•ana,
a neuÅ¾ívá-li obÄ•an tento objekt.
Ohla&scaron;ovnou rozumí zákon obecní úÅ™ad, pÅ™ípadnÄ› obvodní úÅ™ad mÄ›stské Ä•ásti. Pokud tedy chcete
Va&scaron;eho syna z trvalého pobytu odhlásit, zajdÄ›te na pÅ™íslu&scaron;ný úÅ™ad jakoÅ¾to oprávnÄ›ná osoba poÅ¾ádej
o jeho zru&scaron;ení. právník
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