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obecní úřad Štěchovice, jako příslušný sprárrrrí orgán v řízeru zahájeném podle ustanovení $
44 zak. 50al2004 Sb.' správní řád, ve zněnt pozdějších předpisů, (dále jen ,,správní řád'o), na
Žádost paní Jitky Veselé, nar. 5.7.1953 , bytem U Remízku 1224, 268 01 Hořovice (dále jen

,,navrhovatel") rozhodl takto :

Podle ustanovení $ 12 odst. 1 písm. c) apdst. 2zttkonač).133l2aa0 Sb., o evidenci obyvatel a
rodných číslech a o změně některych zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se údaj o místu
trvalého pobýu paní Jany Horvátové' nar.7.2.1982, Moniky Horváthové, nat. 10.5.2001'
Tomáše Horvátha nar. 15.7.2004, Jana HorváÍha nar,30.7.20a6, Davida Horvátha nar.

24.8.2an na adrese Štěchovice 49'38'| 16 Volenice, r u š í.

Adresa trvďého pobytu paní Jany Horvátové a jejích dětí, v souladu s ustanovením $ 10 odst.

5 věty druhé zékana o evidenci ob1vatel' se v informačním systému evidence obyvatel
zapisuje sídlo ohlašovny' v jejimž územním obvodu jim byl trvalý pob).t uředně zrušen, tj.
Štěchovice 64,387 16 Volenice.

Odůvodnění:

Správní tizetí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu paní Jany Horvátové,
nar.7.2.1982 a jejích dětí na adrese Štěchovice 49,387 16 Volenice, bylo zahájeno dne
8.n.zan podáním Žádosti paní Jitky Veselé, nar.5.7.t953.

Z ustanoveni $ 12 odst. 1 písm. c) zékona č,. I33lzaa0 Sb., o evidenci ob1vatel a rodných
ěíslech a o změně nělcterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,z{kon o evidenci
obyvatel"), vyplý\I4 Že ohlašovna roáodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-
li užívací právo občana kobjektu nebo jeho vymezené časti, jehož adtesa je vevidenci
obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neuživá-li občan tento objekÍ nebo
jeho vymezenou část. odstavec druhý téhož paragrafu stanoví, že ohlašovna rozhodne o
zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle odst. 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu
nebo jeho vymezené črlsti nebo na návrh oprárměné osoby uvedené v $ 10 odst. 6 písm. c)
zéů<ona o evidenci obyvatel. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů
uvedených v $ 12 odstavci 1 písm. c) ohiašovně prokázat. Všechny podmínky musí bý
naplněny současně.



// Navrhovatelka předloŽila správnímu orgánu Lv č.124 KN Strakonice' paní Jitka Veselá,' nar'l953 je tedy oprávněna k podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu paní
Jany Horvátové, v souladu s ustanovením $ 12 odst.2 zákona o evidenci obyvatel.

Účastníci řízeni paní Jana Horvátová a její děti se vystěhovaly z domu navrhovatelky se
všemi svými věcmi zčebož vypl;ývá, že zaniklo jmenovanému v souladu s ustanovením $ i2
odst. 1 písm' c) zákona o evidenci obyvatel užívací právo.

Splnění další podmínky, Že výše jmenovaná Jana Horvátová a její děti předmětný objekt
nevžívají, je patrné zpředloženého spisového materiáIu, znávrhu paní Jitky Veselé a ze
svědeckých v1ipovědí'

Vzhledem ktomu' Že pobyt účastníků Íizení paní Jany Horvátové a jejích dětí se nepodařilo
správnímu orgánu zjistit. přistoupil v souladu s ustanovením $ 25 odst. 2 správního řádu,
k doručování písemností veřejnou vyhláškou.

Jak z výše uvedeného vyplývá, byly naplněny všechny podrnínky, které ustanovení $ 12 odst.
1 písm. c) a odst. 2 zákona o evidenci ob1vatel pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu
občana požaduje.

Paní Jana Horvátová ajejí děti jsou povinni požádat o vydaní nového občanského průkazu do
15ti pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o mísfu trvalého pobytu
( $ 14 odst' 1 písm. c) bod 6 zákona č,. 32811,999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů).

Poučení o odvolání :

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení $ 81 odst. 1 správního řádu odvolat ke
Krajskému úřadu Jihočeského kraje, prostřednictvím odboru vnitřních věcí Městského uřadu
Strakonice, do 15ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. odvolrlní se podává ve dvojím
vyhotovení.
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