Obecní úřad
671 71 Hostěradice
tel., fax: 515333113

e- mail: obechosteradice@seznam.cz

č.j. HOSTE 45/2017
sp.zn. 2/2017/TP

v Hostěradicích 6.2.2017

Oprávněná úřední osoba: Bc. Šeiner Marek, Jan Burger
Vyřizuje: Hermannová
datum vyhotovení: 6.2.2017
datum vydání: 6.2.2017
Navrhovatel
Marion Navrátil,23.11.1976
Morašice 27
67171 Hostěradice
okr. Znojmo

Účastník řízení, jehož TP má být zrušen
Tomáš Porzer, 31.7.1995
Hostěradice- Chlupice 272
671 71 Hostěradice
okr. Znojmo

Oznámení o zahájení správního řízení
Obecní úřad Hostěradice jako příslušný orgán podle § 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 zák. o evidenci obyvatel) podle § 47 zák. č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb.( dále jen řád) Vám
oznamuje,
že doručením návrhu pana Mariona Navrátila, nar.23.11.1976, bytem Morašice 27 okr.
Znojmo, bylo dne 6.2.2017
zahájeno správní řízení
ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Tomáše Porzera nar.31.7.1995 na adrese
Hostěradice- Chlupice 272, okr. Znojmo.
Současně na základě ust.§ 49 správního řádu Vás tímto vyrozumíváme o nařízení
ústního jednání
v této věci, které se koná dne 24.2.2017 v 11,00 hod. v budově Obecního úřadu
v Hostěradicích č.p.57.
Za účelem zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti Vás vyzýváme,
abyste ve lhůtě stanovené tímto oznámením využil(a) svých uvedených práv účastníka řízení.

V souladu s ust. § 36 správního řádu, můžete vyjádřit své stanovisko k shromážděným
podkladům pro vydání rozhodnutí i ke způsobu jejich zjištění , popřípadě činit jiné návrhy až
do vydání rozhodnutí. Toto můžete učinit do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení na
Obecním úřadě v Hostěradicích v úřední dny pondělí a středa .
Nemůžete-li se v uvedené lhůtě anebo v úřední den dostavit, lze si domluvit náhradní termín
na telefonním čísle 515 333 113.
Pokud této možnosti ve stanovené lhůtě nevyužijete, bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Práva účastníka řízení :
pokud, prohlásíte, že neovládáte jazyk, jímž se vede jednání, máte právo na
tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstaráte na své náklady ( §
16 odst. 3 správního řádu)
pokud jste občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a
dlouhodobě žije na území české republiky, máte před správním orgánem právo činit
podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny ( § 16 odst.4 správního řádu)
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 účastníci mohou činit své návrhy
( § 36 odst. 1 správního řádu)
vyjádřit v řízení své stanovisko ( § 36 odst. 2 správního řádu)
před vydáním 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 v neprospěch ( § 50 odst. 3 správního řád)
na oznámení rozhodnutí ( § 72 správního řádu)
Povinnost účastníka řízení:
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 písm. c) zák. o evidenci obyvatel.

………………………………………
Bc.Marek Šeiner
starosta

