Rozhodnutí – zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Čj.: 51/2007-605
Datum vyvěšení:
Datum sejmutí:
Typ oznámení:

21.08.2007
06.09.2007
Rozhodnutí

OBECNÍ ÚŘAD Jindřichovice pod Smrkem
Paní
Eva Holubová
Jindřichovice pod Smrkem 7
463 65

Čj.
51/2007-605

Pan
Miroslav Vohnout
Jindřichovice pod Smrkem 7
roč. 1949 463 65

Vyřizuje
Pilecká Iva, tel.:482360368

roč. 1959

V Jindřichovicích pod Smrkem
20.08.2007

ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Jindřichovice pod Smrkem – ohlašovna, jako příslušný správní orgán, po
spolehlivém zjištění stavu věci, rozhodl takto:
Podle ust. § 12 odst. 1 písm. c) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o evidenci obyvatel) se na
základě návrhu navrhovatelky - pí. Evy Holubové, nar. 07.12.1949, trvale bytem Jindřichovice pod
Smrkem 7

ruší
údaj o místu trvalého pobytu p. Miroslava Vohnouta, nar. 01.02.1959, na adrese Jindřichovice pod
Smrkem 7 .
Podle ust. § 10 odst. 5 zák. o evidenci obyvatel je v důsledků úředního zrušení trvalého pobytu
jmenovaného místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny - tj. Obecní úřad Jindřichovice pod
Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 245.

Odůvodnění:
Dne 24.července 2007 byl správnímu orgánu doručen návrh pí. Evy Holubové, nar.
07.12.1949, bytem Jindřichovice pod Smrkem 7 (dále jen navrhovatelka) na zrušení údaje o místu
trvalého pobytu p. Miroslava Vohnouta, nar. 01.02.1959, na adrese Jindřichovice pod Smrkem 7 podle
§ 12 odst. 1 písm. c) zák. o evidenci obyvatel.
Na podporu svého tvrzení o zániku užívacího práva druhého účastníka řízení k předmětnému
objektu navrhovatelka v souladu s ust. § 12 odst. 2 zák. o evidenci obyvatel navrhla provedení důkazu
výslechem dvou svědků – souseda p. Vladimíra Ležoviče a souseda p. Horsta Knappa.
Doručením návrhu věcně a místně příslušnému správnímu orgánu bylo dle ust. § 44 odst. 1
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád) zahájeno řízení

o návrhu navrhovatelky na zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Miroslava Vohnouta, nar.
01.02.1959, na adrese Jindřichovice pod Smrkem 7.
V souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu byli o zahájení řízení vyrozuměni účastníci řízení
a současně byli vyzváni, aby ve stanoveném termínu uplatnili svá procesní práva a označili na
podporu svých tvrzení důkazy, které mohou přispět k zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti .
Jelikož navrhovatelka nezná současný pobyt p. Miroslava Vohnouta, nar. 01.02.1959 a na
základě vrácené písemnosti „Oznámení o zahájení správního řízení“ z místa trvalého pobytu,
s poznámkou, že adresát se odstěhoval, doručoval správní orgán tomuto účastníkovi řízení veškeré
písemnosti veřejnou vyhláškou.
Dne 02.08.2007 se ke správnímu orgánu dostavil svědek pan Horst Knapp, který vypověděl,
že p. Miroslava Vohnouta osobně zná. Dále uvádí, že je mu známo, že se již před několika lety se
s rodinou odstěhoval a předmětný dům má od té doby již druhého majitele a k současným majitelům
domu nemá žádný vztah.
Téhož dne se dostavil i druhý svědek pan Vladimír Ležovič, který vypověděl, že p. Miroslava
Vohnouta dobře zná a že z objektu v Jindřichovicích pod Smrkem čp. 7 se již před několika lety
odstěhoval společně s rodinou. Dále je mu známo, že objekt již po druhé změnil majitele a rovněž
uvádí, že p. Vohnout nemá žádný vztah k novým majitelům a několik let ho zde už neviděl..
V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal správním orgán účastníkům řízení možnost,
aby se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřili k podkladům pro rozhodnutí. Tohoto práva žádný
z účastníků řízení nevyužil.
Ust. § 10 odst. 2 zák. o evidenci obyvatel stanoví: „Z přihlášení občana k trvalému pobytu
nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.
Řízením vedeným před správním orgánem bylo zjištěno, že výhradními vlastníky objektu na
adrese místa trvalého pobytu p. Vohnouta je navrhovatelka spolu s manželem, který jí pověřil
k podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu a tudíž v souladu s ust. § 12 odst. 2 a § 10
odst. 6 písm. c)zák. o evidenci obyvatel je oprávněnou osobou a je tedy oprávněna podat návrh na
zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Vohnouta.
Správní orgán zjistil přesně a úplně skutečný stav věci a na základě těchto zjištění se ruší údaj
o místu trvalého pobytu p. Miroslava Vohnouta, nar. 1.2.1959 na adrese Jindřichovice pod Smrkem 7.
Ust. § 10 odst. 5 zák. o evidenci obyvatel stanoví: "Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně
zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi
trvalý pobyt úředně zrušen."
Zároveň správní orgán účastníka řízení p. Miroslava Vohnouta upozorňuje, že podle ust. § 14
odst. 1 písm. c) zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zák. o občanských průkazech) je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15
pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o jeho místě trvalého
pobytu. V případě porušení této povinnosti se jmenovaná vystavuje nebezpečí stíhání pro přestupek
podle § 16a odst. 1 písm. b) zák. o občanských průkazech, za což mu může být jako sankce uložena
pokuta až do výše 10.000,- Kč.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to podáním učiněným k Obecnímu úřadu Jindřichovice pod
Smrkem.

Pavel N o v o t n ý
místostarosta obce

