OBECNÍ ÚŘAD SIŘEJOVICE
Pošta LOVOSICE, SIŘEJOVICE 37, PSČ410 02
Vyřizuje: Feiklová Ing.
č.j.: 79/2013
Siřejovice, dne 18.6.2013

dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Siřejovice - evidence obyvatel OÚ Siřejovice, jako věcně a místně příslušný
správní orgán, ve věci návrhu paní Jany KOMÁRKOVÉ, trvale bytem Siřejovice 66, 410 02
Lovosice, která podala na OÚ Siřejovice návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu 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 a
rovněž v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, rozhodl takto:
Místo trvalého pobytu pana Petra KOMÁRKA, bytem Siřejovice 66, 410 02 Lovosice, se
podle ust. § 12 odst.1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
úředně zrušuje.
Místem trvalého pobytu jmenovaných se podle ust. § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o
evidenci obyvatel, stává sídlo ohlašovny:

Obecní úřad Siřejovice, tj. Siřejovice 37, 410 02 Lovosice.
Odůvodnění
Dne 15.5.2013 byl správnímu orgánu doručen návrh paní Jany KOMÁRKOVÉ, trvale
bytem Siřejovice 66, 410 02 Lovosice, na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Petra
KOMÁRKA, Siřejovice 66, podle § 12 odst. 1 písm. c) zák. o evidenci obyvatel.
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 paní Jany KOMÁRKOVÉ, trvale bytem Siřejovice 66, 410 02
Lovosice, na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Petra KOMÁRKA, na adrese
Siřejovice 66, 410 02 Lovosice. V souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu správní orgán
vyrozuměl o zahájení řízení účastníky řízení a současně je vyzval, aby ve stanoveném
termínu uplatnili svá procesní práva a označili na podporu svých tvrzení důkazy, které mohou
přispět k zjištění stavu věci. Účastník řízení paní Jana Komárková k žádosti doložila výpis
z katastru nemovitostí LV číslo 32 pro obec Siřejovice a katastrální území Siřejovice, ze
kterého vyplývá, že je jediným vlastníkem objektu čp.66. Dle evidence obecního úřadu je na
čp.66 v obci Siřejovice trvale přihlášen dále pan Petr Komárek. Výše jmenovaný se však z
domu čp. 66 v obci Siřejovice vystěhoval, na této adrese se již několik měsíců nezdržuje, ale
adresu trvalého pobytu si nezměnil. Účastník řízení pan Petr Komárek nemá k domu čp.66
užívací právo a nemá zde žádné osobní věci, což bylo potvrzeno sousedy a při místním šetření
správního orgánu.

Ostatní účastníci řízení možnosti vyjádřit se k zahájenému řízení nevyužili a k podkladům
rozhodnutí se nevyjádřili. Na základě těchto zjištění se ruší údaj o místě trvalého pobytu pana
Petra KOMÁRKA, na adrese:Siřejovice 66, 410 02 Lovosice.
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 zrušen – tj. Obecní úřad Siřejovice, Siřejovice 37, 410 02 Lovosice.“ Z
přihlášení občana k trvalému pobytu na adrese ohlašovny nevyplývají občanovi žádná práva k
objektu a k vlastníkovi nemovitosti.
Zároveň správní orgán účastníky řízení upozorňuje, že mají podle ust. § 14 odst. 1písm. c)
zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.
o občanských průkazech) povinnost, 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 jmenovaní vystavují nebezpečí stíhání
pro přestupek podle § 16a odst. 1 písm. b) zák. o občanských průkazech, za což mu může být
jako sankce udělena pokuta až do výše 10.000,-Kč.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí
n.L., odboru organizačnímu a vngitřních věcí prostřednictvím Obecního úřadu Siřejovice a to
do 15ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Lenka Feiklová
místostarostka obce

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 - 20:00 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

