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Obecní úřad Cheznovice
338 06 Cheznovice 16

dtj/lrG/h-:

Žadatel:
Vladislav Huml
Svatopluka Čecha 440/36
268 01 Hořovice

Další účastníci řízení:
Hana Voříšková
Lipnická 387
335 61 Splálené Pořící
Jaroslav Bittengl
338 06 Cheznovice 200

č.

j. 392111

Vyřizuje: Dudlová

V Cheznovicích 6. 12. 2011

ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Cheznovice rozhodl takto:
Podle ust. § 12 odst. 1 písmo c) zák. 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)
se na základě návrhu navrhovatele pana Vladislava Humla trvale bytem na adrese Svatopluka
Čecha 440/36, 268 01 Hořovice,

ruš í
údaj o místu trvalého pobytu pana Jaroslava Bittengla, nar. 19.9. 1956 na adrese
Cheznovice 200.
Podle ust. § 10 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel je v důsledku úředního zrušení trvalého
pobytu jmenovaného místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny - t. j. Obecní úřad
Cheznovice, 33806 Cheznovice 16.
Odůvodnění:
Dne 9. 11. 2011 byla správnímu orgánu doručena žádost pana Vladislava Humla,
trvale bytem Hořovice, Svatopluka Čecha 440/36 na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana
Jaroslava Bittengla, na adrese Cheznovice čp. 200, podle § 12 odst. 1 písmo c) zákona o evidenci
obyvatel.
K žádosti pan Huml doložil výpis z katastru nemovitostí ze dne 9. 11. 2011, List vlastnictví
č. 190, kterým dokládá, že je spoluvlastníkem nemovitosti Cheznovice čp. 200.
Žadatel ve své žádosti uvádí, že pan Jaroslav Bittengl se na adrese svého trvalého bydliště
dlouhodobě nezdržuje a dům nevyužívá.

žádost dále obsahovala vyjádření svědků - sousedky paní Ing. Vladimíry Jirsové, bytem Cheznovice
281 a rodičů pana VI. Humla - paní Hany Hurnlové a Vladislava Hurnla, oba bytem Cheznovice
čp. 200, kteří shodně potvrzují, že informace uvedené v žádosti se zakládají na pravdě a pan Jaroslav
Bittengl se na adrese Cheznovice čp. 200 dlouhodobě nezdržuje.
Doručením návrhu příslušnému správnímu orgánu bylo dle ust. § 44 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád) dne 9. 11. 2011 zahájeno řízení o
návrhu navrhovatele na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Jaroslava Bittengla na adrese
Cheznovice čp. 200.
V souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu byli o zahájení řízení vyrozuměni všichni účastníci
řízení a současně byli vyzváni, aby ve stanoveném termínu do 10 dnů ode dne doručení tohoto
oznámení uplatnili svá práva.
V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu měli účastníci možnost, aby se před vydáním rozhodnutí
ve věci vyjádřili k podkladům pro rozhodnutí.
Ve stanovené lhůtě neuplatnil ani jeden z účastníků svá práva ani nepodal žádné připomínky
a námitky k podkladům pro rozhodnutí.
Podle § 12 odst. 1 písmo c) zák. o evidenci obyvatel rozhodne ohlašovna o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož
adresa je v evidenci obyvatel vedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento
objekt nebo jeho vymezenou část.
Správní orgán má za to, že provedeným řízením a na základě uvedených důvodů a skutečností byly
obě tyto podmínky splněny.
Na základě těchto zjištění se ruší údaj o místu trvalého pobytu pana Jaroslava Bittengla,
nar. 19.9.1956 na adrese 338 06 Cheznovice 200.
Zároveň správní orgán upozorňuje pana Jaroslava Bittengla, že podle ust. § 14 odst. 1 písmo c)
zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o občanských průkazech) je povinna požádat o vydání nového občanského průkazu do
15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého
pobytu. V případě porušení této povinnosti se jmenovaný vystavuje nebezpečí stíhání pro
přestupek podle § 16a odst. 1 písm.b) zák. o občanských průkazech, za což mu může být
uložena pokuta až do výše 10 000,- Kč.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním učiněným u Obecního úřadu Cheznovice.

Zdeňka Dudlová
odborný referent
oprávněná úřední osoba
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