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TRVALÃ• POBYT - ZRUÅ ENÃ•
NedÄ›le, 15 leden 2012

Dobrý den, mám jeden dotaz. Na na&scaron;em obecním úÅ™adÄ› zru&scaron;ili trvalý pobyt bratrovÄ› pÅ™ítelkyni, která u nÄ
Å¾ila cca &scaron;est let. Mají spolu Ä•tyÅ™letého syna, který byl svÄ›Å™en do péÄ•e otci. Matka se o nÄ›j nebyla schopna po
Ani nechodila do práce. Ale uÅ¾ u nÄ›j pÄ›t mÄ›sícÅ¯ nebydlí, sama se odstÄ›hovala &ndash; protoÅ¾e má dal&scaron;ího pÅ™

A hned podala odvolání na Krajský úÅ™ad V Plzni, nemá jiný trvalý pobyt, neÅ¾ u bratra; v odvolání udává, Å¾e by
zru&scaron;ení trvalého pobytu pro ni mÄ›lo existenÄ•ní následky. U jejího vystÄ›hování byla i policie, protoÅ¾e odváÅ¾ela
v&scaron;e, co unesla. Policie pak sepsala, Å¾e uÅ¾ paní do domu nesmí a sebrala jí klíÄ•e.
Myslíte, Å¾e jí Krajský úÅ™a
trvalý pobyt zru&scaron;í, i kdyÅ¾ se odvolala? A je&scaron;tÄ› jsem se chtÄ›la zeptat, zda jí bratr bude muset zajistit náhradní
bydlení, kdyÅ¾ na obecním úÅ™adÄ› jí pobyt zru&scaron;ili bez náhrady na bydlení. Stále na&scaron;í rodinÄ› dÄ›lá
nepÅ™íjemnosti a uÅ¾ jsme opravdu bezradní a vysílení jejími neustálými útoky na nás. DÄ›kuji, EVA O D P O V Äš ÄŽ : M
EviÄ•ko, - pí&scaron;u to tady uÅ¾ pokolikáté...
Dle ust. § 10 odst. 1 zákona Ä•. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodnýc
Ä•íslech se místem trvalého pobytu obÄ•ana rozumí adresa pobytu obÄ•ana v ÄŒeské Republice, kterou si obÄ•an sám zvolí
zpravidla v místÄ›, kde má rodinu, rodiÄ•e, byt nebo zamÄ›stnání. KaÅ¾dý z nás mÅ¯Å¾e mít jen jedno takové místo trvalého
pobytu.
DÅ¯leÅ¾ité je pÅ™itom pravidlo vyslovené v odst. 2 § 10 cit. zákona: &bdquo;Z pÅ™ihlá&scaron;ení obÄ•ana k trvalému pobytu
nevyplývají Å¾ádná práva k dotyÄ•nému objektu bydlení ani k vlastníkovi dané nemovitosti.&ldquo;

Jinými slovy, fakt, Å¾e jsem napÅ™. v urÄ•itém bytÄ› pÅ™ihlá&scaron;en k trvalému pobytu, je&scaron;tÄ› sám o sobÄ›
neznamená, Å¾e mám v dotyÄ•ném bytÄ› právo bydlet -- místo trvalého pobytu je pouze jakousi oficiální adresou obÄ•ana
pro komunikaci s orgány veÅ™ejné správy. Jde tedy o právní vztah mezi obÄ•anem a státem, resp. obÄ•anem a orgány
veÅ™ejné moci, nikoli o právní vztah mezi obÄ•anem a vlastníkem nemovitosti, v níÅ¾ je pÅ™ihlá&scaron;en k trvalému pobytu
Trvalý pobyt na území dané obce je napÅ™. podmínkou, aby se dotyÄ•ný jedinec stal obÄ•anem této obce, mÄ›l nárok na
sociální dávky, byl zapsán do voliÄ•ských seznamÅ¯ (a mohl tedy v praxi vykonat své volební právo).

V praxi mnohdy mívají vlastníci nemovitostí, ale i nájemníci mylný dojem, Å¾e pÅ™ihlá&scaron;ení k trvalému pobytu zaklád
dané osobÄ› právo dotyÄ•ný byt uÅ¾ívat a povinnost vlastníka opatÅ™it dané osobÄ› náhradní byt v pÅ™ípadÄ›, kdy by se mÄ
vystÄ›hovat. Znovu proto opakujeme, Å¾e tak tomu rozhodnÄ› není.
DluÅ¾no ale téÅ¾ dodat, Å¾e místo trvalého pobytu se nemusí shodovat (a leckdy neshoduje) s místem faktického pobytu
obÄ•ana. ObÄ•an není povinen se zdrÅ¾ovat v místÄ› svého trvalého pobytu, ani není povinen si jako &bdquo;místo trvalého
pobytu&ldquo; zvolit adresu, na které se skuteÄ•nÄ› zdrÅ¾uje. Své bydli&scaron;tÄ› Ä•i místo faktického pobytu má naopak
právo si svobodnÄ› zvolit a nemá ani povinnost ohla&scaron;ovat úÅ™adu veÅ™ejné správy zmÄ›nu svého bydli&scaron;tÄ›.
StaÄ•í? KdyÅ¾ tak se je&scaron;tÄ› ozvi... :-)) d@niela
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