OBECNÍ ÚŘAD SIŘEJOVICE
Pošta LOVOSICE, SIŘEJOVICE 37, PSČ 410 02
_______________________________________________________________________________
Vyřizuje: Feiklová Ing.
č.j.: 21/2013
Siřejovice, dne 16.5.2013

dle rozdělovníku

Oznámení
zahájení řízení veřejnou vyhláškou

Obecní úřad Siřejovice projednává návrh paní Jany KOMÁRKOVÉ, trvale bytem Siřejovice
66, 410 02 Lovosice, ke zrušení údaje o trvalém pobytu pana Petra KOMÁRKA, trvale bytem
Siřejovice 66, v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Paní Jana KOMÁRKOVÁ je dle doloženého výpisu z katastru nemovitostí jediným vlastníkem
objektu čp. 66 v obci Siřejovice.
Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.
Obecní úřad Siřejovice - evidence obyvatel, oznamuje podle ustanovení § 44 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád v platném znění, zahájení řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Petra
KOMÁRKA, Siřejovice 66, 410 02 Lovosice, podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000, o
evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k tomu, že pan Petr KOMÁREK nemůže v řízení jednat samostatně, protože správnímu
orgánu není známo místo jeho pobytu, rozhodl Obecní úřad Siřejovice podle ust.§ 32, odst.2,
zák.č.500/2004 Sb., o správním řízení tak, že ustanovil na ochranu jeho práv opatrovníka, pana
Petra BARNETA, zastupitele obce Siřejovice.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na OÚ v Siřejovicích v úřední dny (Po: 18:00 - 19:30)
nebo v jiný den po předchozí telefonické domluvě. Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit
nejpozději do 17.6.2013, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Poučení:
Účastník řízení se může dát zastupovat advokátem nebo jiným zástupcem, kterého si zvolí
−
(§ 33 SŘ)
Účastník řízení a jeho zástupce mají právo nahlížet do spisů a pořizovat si z nich výpisky
−
(§ 38 SŘ)
Účastník řízení má právo navrhovat důkazy a jejich doplnění a klást svědkům a znalcům
−
otázky při ústním jednání (§ 50 SŘ)
Účastník řízení má právo se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladu i ke způsobu
−
jeho zjištění, popř. navrhnout jeho doplnění (§ 33/2 SŘ)

−

Účastník řízení je povinen navrhnout na podporu svých tvrzení důkazy, které jsou mu
známy (§ 50 SŘ)

Lenka Feiklová
místostarostka obce Siřejovice

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce příslušného OÚ po dobu nejméně 15 dnů.

Vyvěšeno dne ____________________

Sejmuto dne ___________________

Doručí se:
I.
Účastníci řízení
veřejnou vyhláškou zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů:
1x Petr KOMÁREK, Siřejovice 66, 410 02 Lovosice
II.
1x Jana KOMÁRKOVÁ, Siřejovice 66, 410 02 Lovosice

______________________________________________________________________________________________

Bankovní spojení
KB Lovosice č.ú. 14624-471/0100
Telefon
Obecní úřad (úřední dny Po, St od 18:00 - 19:30 hod.)
Josef Krejza (starosta obce)
Lenka Feiklová (zástupkyně starosty)

IČO
264 369

tel. 416/ 53 26 13
tel. 603/ 22 43 04
tel. 604/ 33 79 90

