Potvrzení o neužívání objektu
Jméno a příjmení: …………………………………………………, nar.: ……………………
trvale bytem: …………………………………………………………………………………..
K věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana (paní) …………………………………….
a jeho (jejího) současného pobytu uvádím následující:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. .
Datum: ……………………………
………………………………
Podpis

V případě nutnosti budete předvolán(a) za účelem provedení důkazu svědeckou výpovědí
ve výše uvedené věci.
Poučení:
Podle ust. § 55 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb (dále jen „správní řád“) každý, kdo není
účastníkem , je povinen vypovídat jako svědek; musí vypovídat pravdivě a nesmí nic zamlčet.
V opačném případě se vystavuje nebezpečí stíhání pro přestupek proti pořádku ve státní
správě podle § 21 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Svědek nesmí být vyslýchán:
- o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které je povinen
zachovávat v tajnosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem zproštěn (§55
odst. 2 správního řádu)
- jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost
mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož
zájmu tuto povinnost má, zproštěn (§ 55 odst. 3 správního řádu)
Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání
pro trestný čin nebo správní delikt.
Podle ust. § 59 správního řádu je předvolávaný povinen dostavit se včas na určené místo;
nemůže-li tak ze závažných důvodů učinit, je povinen bezodkladně se s uvedením důvodů
správnímu orgánu omluvit.
Pokud se bez omluvy na předvolání nedostavíte, může Vám být podle § 62 odst. 1 písm. a)
správního řádu uložena pořádkové pokuta až do výše 50.000,00 Kč, případně můžete být dle
§ 60 správního řádu k ústnímu jednání předveden (a) orgány Policie ČR nebo strážníky
obecní policie.
V případě Vaší neomluvené neúčasti při tomto jednání Vám podle ust. § 79 odst. 6
správního řádu může být uložena povinnost nahradit náklady, které vznikly správnímu
orgánu porušením Vaší povinnosti.

