Obecní úřad Obrubce
Obrubce 65
294 04 Dolní Bousov
Dne 16.09.2021
Č. jednací: 55/2021
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba Alice Vaňková

USNESENÍ
Obecní úřad v Obrubcích rozhodl takto:
podle § 32 odst. l písm. d) zák. č. 500/2004, správní řád, v platném znění (dále jen „správní
řád“), ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Josefu Slámovi, nar.
20.09.1982, na adrese Obrubce 13, 294 04, podle § 12 odst. l písm. c) zákona č. 133/2000
Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění,
který podala Marta Horejcová , nar. 13.10.1968, trvalý pobyt Na Rokytce 1081/8, 180 00
Praha 8, se účastníku řízení,
panu Josefu Slámovi, nar. 20.09.1982, trvalý pobyt Obrubce 13, 294 04,
protože není znám jeho současný pobyt, nedaří se mu doručovat, a proto v řízení nemůže
jednat samostatně, k obhajování jeho práv
ustanovuje
opatrovník pan MVDr. Miroslav Šourek, nar. 05.03.1953, trvalý pobyt Obrubce 24, 294 04
Odůvodnění:
V řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 odst. l písm. c) zákona č.
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, správní orgán zjistil, že výše uvedený účastník řízení nemůže v řízení
samostatně jednat, protože jeho pobyt není znám. Doporučená písemnost - Oznámení o
zahájení řízení byla z místa trvalého bydliště poštovní doručovatelkou vrácena, s tím, že se
odstěhoval a nemá poštovní schránku.
Protože návrhem může být výše uvedený účastník řízení ve svých právech dotčen, byl
mu k obhajování jeho práv se zřetelem na povahu projednávané věci ustanoven opatrovník.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne
jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odbor správních agend a krajský
živnostenský úřad, prostřednictvím Odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Lysé nad
Labem.
Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
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