OBECNÍ ÚŘAD SKRYJE
Skryje č.p.15, 270 42,
tel., fax.: 313 550 223, podatelna@skryje.cz
Navrhovatel:

Účastník řízení:

Vlasta Křečková, nar.19.11.1931
Skryje č.p.40
27042 Skryje

Eva Vaňková, nar.17.3.1993
Skryje č.p.40
270 42 Skryje

č.j.: 31/2017

Ve Skryjích dne 8.5.2017

ROZHODNUTÍ
Obecní úřad ve Skryjích rozhodl ve věci návrhu paní Vlasty Křečkové, nar.19.11.1931, bytem
Skryje č.p.40, 27042 Skryje na zrušení trvalého pobytu paní Evy Vaňkové, nar.17.3.1993 na
adrese Skryje č.p.40, 270 42 Skryje takto:
Podle § 12 odst. 1 písm.c) zák.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se na základě návrhu navrhovatele paní
Vlasty Křečkové, nar. 19.11.1931, bytem Skryje č.p.40, 27042 Skryje ruší údaj o místu
trvalého pobytu Evy Vaňkové, nar. 17.3.1993 na adrese Skryje č.p.40, 270 42 Skryje.
Podle ustanovení § 10 odst.5 zák. o evidenci obyvatel je v důsledku úředního zrušení trvalého
pobytu jmenovaného místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, tj. Obecní úřad Skryje,
Skryje č.p.15, 270 42 Skryje.

ODŮVODNĚNÍ
Dne 24.4.2017 byl správnímu orgánu doručen návrh paní Vlasty Křečkové, nar.19.11.1931,
bytem Skryje č.p.40, 27042 Skryje na zrušení údaje o místu trvalého paní Evy Vaňkové, nar.
17.3.1993 na adrese Skryje č.p.40, 270 42 Skryje podle § 12 odst. 1 písm. c) zák. o evidenci
obyvatel.
Na podporu svého tvrzení o zániku užívacího práva účastníka řízení k předmětnému objektu
navrhovatel v souladu s ust. § 12 odst. 2 zák. o evidenci obyvatel k návrhu přiložil údaj
potvrzující vlastnictví budovy č.p.40 ve Skryjích a to výpis z katastru nemovitostí - náhled.
Doručením návrhu věcně a místně příslušnému správnímu orgánu bylo podle ust. § 44 odst. 1
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb., zahájeno řízení o návrhu
navrhovatele na zrušení údaje o místu trvalého pobytu paní Evy Vaňkové, nar.17.3.1993 na
adrese Skryje č.p.40, 270 42 Skryje
Na základě těchto zjištění se ruší údaj o místu trvalého pobytu paní Evy Vaňkové, nar.
17.3.1993 na adrese Skryje č.p.40, 270 42 Skryje

OBECNÍ ÚŘAD SKRYJE
Skryje č.p.15, 270 42,
tel., fax.: 313 550 223, podatelna@skryje.cz

Ustanovení § 10 odst.5 zák. o evidenci obyvatel stanoví: „Je-li údaj o místě trvalého pobytu
úředně zrušen, je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním
obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.“
Zároveň správní orgán účastníka řízení paní Evu Vaňkovou, nar.17.3.1993 upozorňuje, že
podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) zák. č. 328/1999., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů je povinen 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 této povinnosti se jmenovaný vystavuje nebezpečí stíhání pro
přestupek podle § 16 a odst. 1 písm.
b) zák. o občanských průkazech za což mu může být jako sankce uložena pokuta až do výše
10000 Kč.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním učiněným u Obecního úřadu Skryje.

Ing. Josef Jedlička
starosta obce

