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OBECNI URAD SIREJOVICE
Pošta LOVOSICE, SIŘEJOVICE 37, PSČ 410 02

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Feiklová Ing.
č.j.: 7212011
Siřejovice, dne 31.8.2011

Oznámení
zahájení řízení veřejnou vyhláškou

Obecní úřad Siřejovice projednává návrh spol. Friends Property s.r.o., Sokolská 584/11, 779 00
Olomouc, ke zrušení údaje o trvalém pobytu paní Evy ŠVERHARTOVÉ,
slečny Kláry
ŠVERHARTOVÉ a pana Jiřího ŠVERHARTA, všichni bytem Siřejovice 61, v souladu se zákonem
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Spol. Friends Property s.r.o. Sokolská 584/11, 779 00 Olomouc, je na základě
kupní smlouvy ze dne 7.9.2010 novým vlastníkem objektu čp. 61 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 paní Evy
ŠVERHARTOVÉ, slečny Kláry ŠVERHARTOVÉ a pana Jiřího ŠVERHARTA, všichni bytem
Siřejovice 61, 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 výše uvedená sl. Klára Šverhartová a pan Jiří Šverhart, nemohou v řízení
jednat samostatně, protože správnímu orgánu není známo místo jejich pobytu, rozhodl Obecní úřad
Siřejovice podle ust.§ 32, odst.2, zák.č.500/2004 Sb., o správním řízení tak, že jim ustanovil na
ochranu jejich práv opatrovníka, pana Petra BARNET A, 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 30.9.2011, 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)

