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Usnesení
Obecní úřad Hynčina
dle

ustanovuje

v řízení o zrušení

§ 12 odst. 1 písmo c) zákona

vaktuálním

Křižanov

zněn,
Č.

účastníkovi

č.

l33/2000

panu

Fialovi

údaje o místu trvalého

Sb., o evidenci
Romanovi,

nar.

p. 2, 789 01, podle § 32 odst. 2 písmo d) zákona

vaktuálním

znění,

opatrovníka

pana

Pavla

Krejčího,

obyvatel
2. 3.

a rodných
1974,

500/2004

Č.

nar.

pobytu vedeného

26.

9.

číslech,

trvalý

pobyt

Sb., správní

1962,

trvalý

řád,
pobyt

Hynčina 76, 789 01.

Odůvodnění
Obecní

úřad Hynčina

(dále jen ohlašovna)

nar. 10. 10. 1953, trvalý pobyt Pionýrů
o místu trvalého

pobytu

na adrese Křižanov
2016. Ohlašovna
odst. 1 zákona
byla doručována
v aktuálním

Č.

Č.

panu Fialovi

vede na základě

pana Přichystala

Jana,

řízení o zrušení

údaje

Romanovi,

nar. 2. 3. 1974, (dále jen Fiala Roman)

2., 789 01. Řízení bylo zahájeno

doručením

následně

zaslala panu Fialovi Romanovi

500/2004

Sb., správní řád, v aktuálním

dle § 10b zákona

Č.

133/2000

návrhu, tj. dnem 13. dubna

oznámení

o zahájení

řízení dle § 47

znění (dále jen správní řád). Zásilka

Sb., o evidenci

obyvatel

a rodných

číslech,

znění (dále jen zákon o EO) na adresu trvalého pobytu. Na této adrese se zásilku

nepodařilo

doručit,

doručení.

Vzhledem

a to ani způsobem

stanoveným

k tomu, že ohlašovně

zásilka se vrátila zpět jako nedoručená,
není znám a prokazatelně
Romanovi

návrhu

I 155/1 I, 789 85 Mohelnice,

§ 24 odst.

I správního

řádu tzv. fikcí

není znám pobyt pana Fialy Romana

lze konstatovat,

se jí nedaří doručovat.

a poštovní

že se jedná o účastníka,

Proto ohlašovna

ustanovuje

jehož pobyt
panu Fialovi

pro řízení o zrušení o místu trvalého pobytu dle § 12 odst. 1 písmo c) zákona o EO

opatrovníka.
Poučení
Proti tomuto usnesení je možné se odvolat do 15 dnů ode dne oznámení
začíná běžet po následující
kraje prostřednictvím

den po oznámení

orgánu, který napadené

usnesení,

ke Krajskému

usnesení,

úřadu Olomouckého

usnesení vydal.

Ing. Petr Zajíček

v. z.

kdy lhůta

