OBECNÍ ÚŘAD MÁSLOVICE

Čj. 57/2021

Pražská 18, 250 69 Vodochody, Středočeský kraj
IČ: 00240443
tel./fax: 220940481
Dne: 9. 2. 2021

ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Máslovice jako příslušný správní orgán (dále jen „ohlašovna“) v řízení
zahájeném podle ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, na žádost paní Petry Hrušovské, nar.
, rozhodl o zrušení trvalého pobytu paní
Michaely Korunkové, nar. , takto:
Podle ustanovení § 12 odst. 1 písmeno c) a odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se údaj
o místu trvalého pobytu paní Michaely Korunkové, nar.
ruší.
Místem jejího trvalého pobytu se stane v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 věty druhé
zákona o evidenci obyvatel sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu jí byl trvalý pobyt
úředně zrušen. Jako adresa jejího pobytu pak bude v informačním systému evidence obyvatel
uvedeno sídlo ohlašovny, tj. Máslovice, Pražská 18.
Odůvodnění:
Správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Michaely Korunkové,
narozené
na adrese Vltavská 55, Máslovice, bylo zahájeno dne 8. 12. 2020 podáním
žádosti majitelkou nemovitosti paní Petrou Hrušovskou (dále jen „navrhovatelka“).
Z ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) zákona 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci
obyvatel), vyplývá, že ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-li
užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel
uvedena jako místo trvalého pobytu a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou
část. Odstavec druhý téhož paragrafu stanoví, že ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu podle odst. 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené
části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci
obyvatel. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v § 12
odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat. Všechny podmínky musí být naplněny současně.
Účastníkům řízení bylo zasláno poštou oznámení o zahájení správního řízení.
Navrhovatelka oznámení od pošty převzala, paní Michaela Korunková oznámení nepřevzala,
bylo vráceno na adresu obecního úřadu.
Bylo možno nahlédnout a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3
zákona č. 500/2004 Sb. S navrhovatelkou přišli osobně rodiče Michaely Korunkové, kteří
prohlásili, že Michaela Korunková na uvedené adrese nebydlí a nemá zde uloženy ani žádné
své osobní věci.
Z výše uvedeného vyplývá, že byly naplněny všechny podmínky, které ustanovení §12
odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o evidenci obyvatel pro zrušení údaje o místu trvalého

pobytu občana požaduje. Navrhovatelka předložila Obecnímu úřadu Máslovice doklad o
vlastnictví rodinného domu č. p. 55 v k. ú. Máslovice. Je tak oprávněna k podání návrhu na
zrušení údaje o místu trvalého pobytu výše jmenovaného v souladu s ustanovením § 12 odst.
2 zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Navhovatelka je jediným vlastníkem
nemovitosti. Paní Michaela Korunková, nar.
nemá žádná práva k nemovitosti, nezdržuje
se zde. Nemá zde ani žádné své osobní věci, takže neužívá nemovitost k trvalému pobytu,
proto ohlašovna obecního úřadu v Máslovicích rozhodla tak, jak je ve výroku rozhodnutí.
Zároveň správní orgán účastníka řízení paní Michaelu Korunkovou upozorňuje, že
podle § 14 odstavec 1 písmeno c) bod 6 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o občanských průkazech) je povinen požádat o
vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, co nabylo právní moci
rozhodnutí o zrušení údaje o jeho místu trvalého pobytu. V případě porušení povinnosti se
jmenovaný vystavuje nebezpečí stíhání pro přestupek podle § 16a odst. 1 písm. b) zák. o
občanských průkazech, za což mu může být jako sankce uložena pokuta až do výše 10 000
Kč.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odstavec 1 správního řádu podat odvolání
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odboru vnitřních věcí
prostřednictvím Obecního úřadu Máslovice do 15 dnů ode dne jeho doručení.
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