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Borová 32
547 01 Náchod
Č.j.:53/2016

Borová dne 2.10.2016

Petr Falta
nar. 16.2.1973
Borová 90
547 01 Borová

Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájeném řízení o žádosti
Výzva k uplatnění práva účastníka řízení
Obecní úřad Borová, jako příslušná ohlašovna, Vám sděluje, že na základě žádosti Daniela
Dvořáka v zastoupení společnosti Urso Group S.E., IČ 29311004, se sídlem Plzeňská 1270/97, Praha –
Košíře, ze dne 21.9.2016, bylo dnem 21.9.2016 v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, zahájeno řízení ve věci zrušení údaje o místu Vašeho trvalého pobytu na
adrese Borová 90, 547 01 Borová.
Podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění, 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 jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho
vymezenou část, a to jen na návrh oprávněné osoby, kterou je osoba starší 18ti let, svéprávná, a která je
oprávněna užívat předmětný objekt nebo jeho vymezenou část, např. byt nebo obytnou místnost, a nebo
je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu, přičemž navrhovatel je
povinen existenci výše uvedených důvodů ohlašovně prokázat.
V souladu s ustanovením § 36 odstavce 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
máte možnost se před vydáním rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu Vašeho trvalého pobytu na
adrese Borová 90, 547 01 Borová, vyjádřit k jeho podkladům. Pro vyjádření Vám správní orgán
stanovuje lhůtu nejpozději do 18.10.2016. Po tomto datu bude vydáno rozhodnutí ve věci.
Jako účastník řízení máte právo







zvolit si zmocněnce
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení do doby vydání rozhodnutí, pokud správní orgán
usnesením neprohlásil, do kdy můžete své návrhy činit
vyjádřit v řízení své stanovisko
vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, pokud nejste žadatel, jehož žádosti se v plném
rozsahu vyhovuje, a účastník, který se tohoto práva vzdal
nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci, činit si výpisy, a na pořízení
kopie spisu nebo jeho části
na oznámení rozhodnutí

a povinnost




předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti
označit důkazy na podporu svých tvrzení
při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou
součinnost

Bc. Pavel Jirka
starosta
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