OBECNÍ ÚŘAD SIŘEJOVICE
Pošta Lovosice, SIŘEJOVICE 37, PSČ 410 02
Vyřizuje: Feiklová Ing.
č.j.: 21/2013
Siřejovice, dne 21.1.2013

dle rozdělovníku

USTANOVENÍ OPATROVNÍKA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Siřejovice projednává návrh pana Františka TAJČE a paní Olgy TAJČOVÉ,
oba trvale bytem Siřejovice 33, 410 02 Lovosice, ke zrušení údaje o trvalém pobytu pana
René ČERMÁKA, Siřejovice 33, 410 02 Lovosice. Vzhledem k tomu, že pan René Čermák,
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
takto:
ustanovuje
podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění
pozdějších předpisů, účastníku správního řízení, tedy panu René ČERMÁKOVI, adresa
trvalého pobytu Siřejovice 33, 410 02 Lovosice, ve věci rušení údaje o místu jeho trvalém
pobytu podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na ochranu jeho práv
opatrovníka, pana Petra BARNETA, zastupitele obce Siřejovice.
Odůvodnění
Na základě žádosti nového vlastníka objektu čp. 33 v obci Siřejovice, bylo zahájeno řízení
podle ust. § 12 odst.1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení údaje o místu trvalého
pobytu pana René Čermáka.
Podle zjištění správního orgánu nemůže pan René ČERMÁK v řízení o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu jednat samostatně, protože se jedná o osobu neznámého pobytu, která nemá
zákonného zástupce, ani si sám nezmocnil jinou osobu ke svému zastupování. Rozhodnutím
správního orgánu může být ve svých právech dotčen, proto mu byl k obhajování práv se
zřetelem na povahu projednávané věci ustanoven opatrovník, který se svým určením za
opatrovníka předem sdělil souhlas.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního
řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí
nad Labem, prostřednictvím Obecního úřadu v Siřejovicích. Odvolání se podává v počtu 2
stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Obecní

úřad Siřejovice. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podle § 76 odst. 5
správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Lenka Feiklová
místostarostka obce Siřejovice

Doručí se:

I. Účastníci řízení
veřejnou vyhláškou zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů:
1x René ČERMÁK, Siřejovice 33, 410 02 Lovosice
II.
1x Petr BARNET, Siřejovie 77, 410 02 Lovosice
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Bankovní spojení
IČO
KB Lovosice č.ú. 14624-471/0100
264 369

Telefonní spojení
Obecní úřad (úřední dny Po, St od 18:00 – 20:00 hod.)
Josef Krejza (starosta obce)

tel. 416/ 53 26 13
tel. 603/ 22 43 04

Lenka Feiklová (zástupkyně starosty)

tel. 604/ 33 79 90

