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Další účastníci řízení:
Lucie Frantová
Cheznovice 222

Č.j.217/13

V Cheznovicích 11. 7. 2013

Vyřizuje: Dudlová
,

,

OZNAMENIO

"v"

v,

ZAHAJENI RlZENI O ZADOSTI

na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 písmo 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)
podle § 47 zák. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. 413/2005 Sb.
(dále jen správní řád).
č.

č.

Sdělujeme Vám, že doručením návrhu pana Miroslava Franty, nar. 27. 4.1957, trvale bytem
Cheznovice čp. 222 bylo dne 11. 7. 2013 na žádost zahájeno řízení o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu paní Lucie Frantové, nar. 23. 1. 1990 na adrese Cheznovice 222, podle
§ 12 odst. 1 písmo c) zákona o evidenci obyvatel.
Za účelem zjištění stavu věci Vás vyzýváme, abyste do 5 dnů ode dne doručení tohoto oznámení
využil(a) svých níže uvedených práv účastníka řízení.
Po ukončení dokazování, před vydáním rozhodnutí ve věci, budete (dle ust. § 36 odst. 3 správního
řádu) vyzván(a) k uplatnění svého práva vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.
Poučení:
Jako účastník řízení máte v řízení zejména
PRÁVO:
- zvolit si zmocněnce: zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze
udělit i ústně do protokolu, v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce
(§ 33 odst. 1 správního řádu),
-navrhovat důkazy a činit jiné návrhy: po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, přičemž
správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy (§ 36 odst. 1
správního řádu),

- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správniho řádu),

- před vydánim rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu)
- nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu)
- činit si výpisy a právo na to. aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4
správního řádu),
- aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch
i neprospěch (§ 50 odst. 3 správního řádu)
- na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu).
POVINNOST:
- předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu),
- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání
rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu),
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu).
Navrhovatel je podle ust. § 12 odst. 2 zák. o evidenci obyvatel povinen prokázat existenci
důvodů uvedených v § 12 odst. 1 písmo c) zák. o evidenci obyvatel.
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