
OBECNI URAD ROSICKA
Rosička 20.592 12 Nížkov. te l ' :  561 201 081

K č.j.: 1512010

RozHoDNUTí

t ičastníci řízení:

p.( iahr ie la I: i l ip i .  trar .{) l  .0:.  l i )7 i .  trr  u ic l ' )  tcr:r  l tos i i : l ' i t  ' )
p.Í,.rant iŠck Šl.astn' .  rrtr . '  l  t i "{) l"  ]  Q7 ] " rrr  l tI t  l rr  le tt t  l{tr l iť.k l t  t}

.  opatrovník p'Jan Poul.nar.  19'04 1946. RostČka 1s

Výrok:

obecní úřad Rosička rozhod| dne 07 dubna 2010 o návrhu p Gabrie|y Fi| ipi nar
01.02'1975 bytem RosiČka 9 idá le.1en . .navrhovate|*) na zruŠení Úda,1e o místu trvalého
pobytu p. FrantiŠku Št.astnemu. nar 1B 07 1971 bytem RosrČka 9 (dá|e.1en . ';menovaný..).
podaného pod|e ust. $ 12 odst ,1 pisnr c) zákona Č 13312000 sb o evidenci obyvate| a
rodných čislech a o změně některých zákonu v p|atnem zněni {dá|e 1en .zákon o evtdenct
obyvatel") takto

Dle ust $ 12 odst 1 pism' c) zákona o evtdenct obvvateI se uda; o mistu trva|eho pobytu
imenovaného na adrese RosiČka 9

ruŠi
a to dnem nabyt i  právni mocr tohoto rozhodnut i

Místem trvalého pobytu jmenovaného;e dle ust $ 10 odst 5 zakona o evidenct obyvatel
sídlo ohlašovny obecního úřadr-r RosrČka t1 RoslČka 20

odůvodněni:

Dne 9.3.2010 by| správnimr-r orgánr: doruČen rrávrh o Gabrte|y FiI ipr.  nar.01.02, lg75. bytem
RosiČka 9 na zruŠení úda.1e o mistu trvalého pobytu p FrantrŠkrr Stastnemu. nar. 18'07 1971'
na adrese Rosička 9. podle $ 12 odst 1 pisnt c} zák o evtdence obyvate|
Na podporu svého tvrzení o neuŽivánt předmětneho ob.1ektu druhým účastníkem řízení
navrhovate| navrhl provedeni dukazu výslechem svédku * obČanr: p Marie Němcové a ing
Miroslava Sobotky
Doručením návrhu vécně a mistně přis|ušnemu správnimu orgánu bylo dle ust. $ 44 odst. 1
zák.č.500/2004 Sb..  správni řád. ve zněni zákÓ41312005 sb idá|e jen správní řád).
zahájeno řízení o návrhu navrhovatele na zruŠeni uda1e o místu trvalého pobytu p FrantiŠka
Št.astného. nar 18,07.1971 na adrese RosrČka 9' současně 1inr by| oznámen termín konáni
nařízení ústního jednáni ve věcl dne 09 03 2010 s t im' Že byl i vyzvánt^ aby ve stanoveném
termínu up|atni l i  svá procesni práva a oznaČil i na podporu svých tvrzení dukazy' které
mohou přispět k zj iŠtění stavu věcr. o němŽ ne1sou duvodné oochybnosti.
ÚČastník řízení p FrantiŠek Štastny ;e neznámého pobytu a prokazate|ně se nedaři
doruČovat. a tedy byl sh|edán duvod pro ustanoveni opatrovníka úČastnika řízeni '
Usnesením podle $ 32 odst 2 písm d ) správniho řádu se ustanovuJe p Jan Pou|' nar.
19'04.1946' Rosička 16



ÚcastnÍci řízení se dostavi l i  k ústnímu 1ednani
Navrhovatelka p. Gabriela Fi| ipi. nar' 01.02.1975' Rosička 9 do protoko|u uved|a: výše

jmenovaný se na této adrese více jak téměř 3 roku nezdrŽu1e, Mám obavy, aby mi neby|

zabaven majetek - exekucí z duvodu páchání jeho trestné činnostt '_ 
Úóastnir< řízení _ opatrovník p Jan Pou|. nar. 19.04'1946. RosiÓka ,16 do protokolu uved|:

Žádám, aby by|o postupováno v souladu se zákonem ve věci zrušení údaje trva|ého pobytu

p. n'.t isxá št.*ner.. 'o nar. 18.07.1971 B|iŽŠí informace o jmenovaném mi nejsou známy,

v současné době vím. Že se v místě trva|ého pobytu nezdrŽuje,
Svědek p Marie Němcová' nar' 25.a7.1972' Rosiěka 5 do protokolu uvádí: výŠe

jmenovaný se na uvedené adrese nezdrŽuje více jak 3 roky, nepřespává. nemá zde osobní

věci  ani j iné věci .  .
Svědek p. Miros|av Sobotka.

jmenovaný se na uvedené adrese
nar, 04.09.1975. RosiČka 13 do protoko|u uvádí: VýŠe
nezdrŽuje. nepřespává

Na zák|adě těchto zj ištění se ruší úda1 o místu trva|ého pobytu p. Františku Št.astnému,

nar. 18.07'  1971 .  na adrese Rosička 9

Ust' $ 10 odst. 5 zák. o evidencr obyvatel stanoví. *Je.|i údaj o mistě trv1!é!o pobytu

třeořrě zrušen (s12}, je místem trva|ého pobytu sid|o oh|ašovny, v jejímž územním

obvodu by| občanovi trvalý pobyt úředně zrušen..'

Poučení o odvo|án|:

Proti tomuto rozhodnutí |ze podat odvo|ání d|e ust. $ B1 odst. 1 správního řádu, a to

do 15 dnu ode dne jeho doruČení ke Krajskému úřadu kra1e Vysočina. a to podáním

uČiněným k obecnímu úřadu Rosicka.odvo|ání 1e třeba d|e ust' $ 82 odst' 2 správního řádu

podat ú potřebném počtu stejnoplsu tak. aby 1eden ste.1nopis zusta| správnímu orgánu a aby

kaŽdý úČastník dostal,jeden ste'1nopts'

V Rosičce. dne 07.04.2ua

Jiř ina Dvořáková _ starosta obce



Vzdávám se práva podat odvo|ání proti tomuto rozhodnutí v sou|adu s ust. $ 81

zákona ě. 5oo/2o04 sb., správniho řádu.
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V Rosičce dne: 22.04.2010
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Jiřina Dvořáková _ starosta obce
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(jméno, příjmenÍ, funkce a podpis oprávn'ěne Úřední osoby)


