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Účastníci řízení
Smetanová Marcela č.p. 100
Smetana Tomáš č.p. 100
V Novém Plese dne 26.10.2017
Č.j. 01/17

Rozhodnutí
Obecní úřad v Novém Plese , jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhodl ve věci
zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Tomáši Smetanovi, nar. 1. 4. 1994, bytem Nový Ples
č.p. 100, na základě žádosti paní Marceli Smetanové, nar. 9. 11. 1975 v řízení podle zák. č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) takto:
Podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. 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 údaj o místu trvalého pobytu p. Tomáši Smetanovi, nar. 1.4. 1994
na adrese Nový Ples č.p. 100 r u š í.
Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí bude místem trvalého pobytu pana Tomáše
Smetany v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel sídlo
ohlašovny, tj. sídlo Obecního úřadu Nový Ples č.p. 28. Současně je pan Tomáš Smetana,
nar. 1.4.1994 povinen do 15 pracovních dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
požádat o vydání nového občanského průkazu podle ust .§14, odst. 1, písmene c) zákona
č.328/1999 Sb, o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění
Dne 9.9.2017 obdržel správní orgán žádost paní Marceli Smetanové o zrušení údaje místu
trvalého pobytu pro pana Tomáše Smetanu. V žádosti uvedla, že pan Tomáš Smetana
v nemovitosti č.p. 100 nebydlí a nezdržuje se. Pan Tomáš Smetana nemá k nemovitosti žádný
vlastnický nebo uživatelský vztah. K žádosti doložila nájemní smlouvu, čímž prokázala
oprávněnost k podání žádosti ve smyslu § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel.
Doručením žádosti bylo zahájeno správní řízení ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního
řádu.

Dle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu byl o zahájení řízení vyrozuměn druhý účastník
řízení pan Tomáš Smetana, a to oznámením doručeným dne 14.9.2014.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu bylo všem účastníkům řízení umožněno
podávat návrhy a v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu jim byla stanovena lhůta pro
seznámení se s podklady rozhodnutí před jeho vydáním. Účastníci svého práva nevyužili.
Podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o
místu trvalého pobytu, jestliže zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části
objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu, a neužívá-li
občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh osoby
oprávněné k užívání bytu, přičemž navrhovatel je povinen existenci důvodů pro zrušení
prokázat (§ 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel).
Podmínky uvedené v ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel musí být
splněny současně. Pokud jde o splnění první podmínky, tedy o zánik užívacího práva
k objektu, tato je splněna a její splnění vyplývá z nájemní smlouvy k bytu na č.p.100.
Během řízení bylo prokázáno i splnění druhé podmínky, tj. neužívání nemovitosti na
uvedené adrese a to čestným prohlášením pana Věroslava Hatáka, majitelem nemovitosti č.p.
100 v Novém Plese, bytem Hankova č.p. 52, Smiřice.
Vzhledem k tomu, že podmínky vyžadované zákonem byly splněny, rozhodla ohlašovna o
zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
Nad rámec odůvodnění tohoto rozhodnutí, obecní úřad upozorňuje účastníky řízení na
skutečnost, že místo trvalého pobytu je pouze evidenčním údajem a z přihlášení občana
k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu, do kterého je přihlášen k trvalému
pobytu či k vlastníkovi předmětné nemovitosti (§ 10 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel).

Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení podle § 83
odst. 1 správního řádu ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podáním učiněným u
Obecního úřadu v Novém Plese.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít
náležitosti podání uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v
odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení
celého rozhodnutí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedených v odvolání
nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo
důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.

Martin Slezák
místostarosta

