Vypraveno dne: 22.2.2022

Rozhodnutí
vyhovění návrhu na zrušení údaje o místu TP
(§ 68 a násl. SŘ)
OBECNÍ ÚŘAD HROZNATÍN
Obecní úřad Hroznatín
Hroznatín 4
675 05 Rudíkov
Tel. 607 557 854
Vyřizuje: Bc. Jana Uchytilová
Číslo jednací: 01/2022 - 9
Účastníci řízení:
Tomáš Večeřa, datum narození 28.1.1977, bytem Hroznatín 43
Navrhovatel: JUDr. František Tomíšek, datum narození 25.5.1962, bytem Stráně 263,
664 61 Rebešovice

ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Hroznatín rozhodl dne 22.2.2022 o návrhu který podal: navrhovatel
JUDr. František Tomíšek, datum narození 25.5.1962, bytem Stráně 263, 664 61 Rebešovice,
na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Tomáše Večeři, datum narození 28.1.1977, bytem
Hroznatín 43 (dále jen „jmenovaný“) podaném 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 (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“) takto:
Dle ust. § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel se údaj o místu trvalého pobytu
jmenovaného na adrese: Hroznatín 43
ruší
a to dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Místem trvalého pobytu jmenovaného je dle ust. § 10 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel
sídlo ohlašovny Obecního úřadu Hroznatín tj. Hroznatín 4

Odůvodnění:
Dne 24.1.2022 byl správnímu orgánu doručen návrh pana JUDr. Františka Tomíška, datum
narození 25.5.1962, bytem Stráně 263, 664 61 Rebešovice, na zrušení údaje o místu
trvalého pobytu:
Tomáše Večeři, datum narození 28.1.1977, bytem Hroznatín 43
podle § 12 odst. 1 písm. c) zák. o evidenci obyvatel.
Navrhovatel v souladu s ust. § 12 odst. 2 zák. o evidenci obyvatel k návrhu přiložil výpis
z katastru nemovitostí ze dne 24.1.2022, ze kterého je zřejmé, že je vlastníkem domu č.p.

Hroznatín 43. Do protokolu při předání návrhu navrhovatel uvedl, že je vlastníkem domu č.p.
Hroznatín 43, že se v předmětném domě jmenovaný dlouhodobě nezdržuje a nemá ve výše
uvedené nemovitosti žádné osobní věci. Dále uvádí, že dle podepsané platné kupní smlouvy
nedodržel znění článku 5, kde se uvádí, že prodávající strana je povinna provést odhlášení
trvalého bydliště nejpozději do 14 dnů od předání předmětu převodu Kupující straně.
Doručením návrhu věcně a místně příslušnému správnímu orgánu bylo dle ust. § 44 odst. 1
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
zahájeno řízení o návrhu navrhovatele na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
jmenovaného.
V souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu byli o zahájení řízení vyrozuměni účastníci
řízení a současně jim byl oznámen termín konání nařízeného ústního jednání ve věci dne
21.2.2022 s tím, že byli vyzváni, aby ve stanoveném termínu uplatnili svá procesní práva a
označili na podporu svých tvrzení důkazy, které mohou přispět k zjištění stavu věci, o němž
nejsou důvodné pochybnosti.
Dne 21.2.2022 proběhlo ústní jednání za přítomnosti navrhovatele. Jmenovaný se
nedostavil. Rovněž se dostavili navržení svědkové, kteří ve své výpovědi potvrdili, že
jmenovaný se na uvedené adrese již dlouhodobě nezdržuje, nemovitost neužívá a nemá v
nemovitosti žádné osobní věci. Navrhovatel i svědci ve svých výpovědích potvrdili, že
jmenovaný nemá k předmětné nemovitosti žádná majetková či užívací práva.
Řízením vedeným před prvoinstančním orgánem bylo z výpisu z katastru nemovitostí
ověřeno, že navrhovatel je řádným vlastníkem domu na adrese místa trvalého pobytu
jmenovaného. Navrhovatel je tedy v souladu s ust. § 12 odst. 2 a § 10 odst. 6 písm. c) zák. o
evidenci obyvatel oprávněnou osobou a je tedy oprávněn podat návrh na zrušení údaje o
místu trvalého pobytu jmenovaného.
Dle ust. § 12 odst. 1 písm. c) zák. o evidenci obyvatel lze zrušit údaj o místu trvalého pobytu
za předpokladu splnění dvou kumulativních podmínek, tj. zaniklo-li užívací právo občana
k objektu nebo jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo
jeho trvalého pobytu a neužívá-li tento objekt.
Na základě těchto podkladů obecní úřad naznal, že jsou splněny obě dvě podmínky nutné
pro zrušení trvalého pobytu uvedené v ust. § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel,
tzn. jmenovanému zaniklo užívací právo k objektu a předmětný objekt neužívá.
V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal správní orgán účastníkům řízení možnost,
aby se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřili k podkladům pro rozhodnutí. Svého práva
nevyužili.
Na základě shora uvedených skutečností správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.
Místem trvalého pobytu jmenovaného je dle ust. § 10 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel ode
dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí sídlo ohlašovny Obecního úřadu Hroznatín tj.
Hroznatín 4.
Na základě shora uvedených skutečností správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve
výrokové části tohoto rozhodnutí.
Správní poplatek ve výši 100Kč byl zaplacen dne 21.2.2022.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle ust. § 81 odst. 1 správního řádu, a to do 15
dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to podáním učiněným
u Obecního úřadu Hroznatín.
Odvolání je třeba dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu podat v potřebném počtu stejnopisů
tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden
stejnopis.

V Hroznatíně dne 22.2.2022

Digitálně
Jana
podepsal Jana
Uchytilov Uchytilová
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Bc. Jana Uchytilová, starostka

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Navrhovatel: JUDr. František Tomíšek, datum narození 25.5.1962, bytem Stráně 263,
664 61 Rebešovice
Tomáš Večeřa, datum narození 28.1.1977, bytem Hroznatín 43

