Obecní úřad Havraníky
Havraníky 133
669 02 Znojmo
tel.: (+420)515221671, mobil: 731616117, e-mail: obec.havraniky@volny.cz

V Havraníkách, dne 1. 8. 2007
Č. spisu: 001/2007
Č. j.: 297/07
Vyřizuje: Jaroslava Šalomounová

Účastníci řízení:
−
−
−
−
−

Tomáš Šalomoun, nar. 26. 5. 1980, trvale hlášen Havraníky 54, Znojmo
Jaroslava Šalomounová, nar. 14. 1. 1977, trvale hlášena Havraníky 54, Znojmo
Otto Veselý, nar. 25. 7. 1967, trvale hlášen Havraníky 49, Znojmo
Iveta Veselá, nar. 4. 5. 1971, trvale hlášena Havraníky 49, Znojmo
Iveta Veselá, nar. 23. 1. 1989, trvale hlášena Havraníky 49, Znojmo

Obecní úřad Havraníky – ohlašovna jako příslušný orgán k vydání rozhodnutí (dále jen
správní orgán) vydává v souladu s ust. § 67 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád) po spolehlivém zjištění stavu věci toto
ROZHODNUTÍ:
Podle ust. § 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) se na
základě návrhu oprávněné osoby Tomáše Šalomouna (roč. 1980), trvalým pobytem Havraníky 54
ruší
údaj o místu trvalého pobytu pana Otto Veselého, nar. 25. 7. 1967, na adrese Havraníky 49.
Podle ust. § 10 odst. 5 zák. o evidenci obyvatel je v důsledku úředního zrušení trvalého
pobytu jmenovaného místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny – tj. Obecní úřad Havraníky,
Havraníky 133, Znojmo.
Odůvodnění:
Dne 21. 3. 2007 byl správnímu orgánu doručen návrh Tomáše Šalomouna (roč. 1980),
trvalým pobytem Havraníky 54, (dále jen navrhovatel) na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Otty Veselého, nar. 25. 7. 1967, Ivety Veselé, nar. 4. 5. 1971 a Ivety Veselé, nar. 23. 1. 1989, na
adrese Havraníky 49, podle § 12 odst.1 písm. c) zák. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Na
podporu svých tvrzení navrhovatel k návrhu přiložil kopii kupní smlouvy a kopii výpisu z katastru
nemovitostí, LV č. 256 ze dne 21. 7. 2006, ze kterých je zřejmé, že navrhovatel je spoluvlastníkem
rodinného domu č. p. 49, stojícího na parcele č. 128 v kat. území Havraníky, a tedy osobou
oprávněnou k podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Z výpisu je rovněž zřejmé,
že předmětný dům č. p. 49 není zatížen věcným břemenem užívání pro žádnou z osob, uvedených v
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žádosti. Dále přiložil svědecké výpovědi dvou sousedů o tom, že žádná z osob, uvedených
v žádosti, se v místě svého trvalého pobytu od ledna 2006 nezdržuje.
Doručením návrhu bylo dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení ve věci zrušení
údaje o místu trvalého pobytu Otty Veselého, nar. 25. 7. 1967, Ivety Veselé, nar. 4. 5. 1971 a Ivety
Veselé, nar. 23. 1. 1989, na adrese Havraníky 49.
V souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu byli o zahájení řízení vyrozuměni účastníci
řízení a současně byli vyzváni k účasti na ústním jednání, které se mělo konat dne 25. 7. 2007
v 16:00 na obecním úřadě v Havraníkách.
Současné místo pobytu Otty Veselého, nar. 25. 7. 1967, Ivety Veselé, nar. 4. 5. 1971 a Ivety
Veselé, nar. 23. 1. 1989, bylo správnímu orgánu neznámé. Správní orgán proto oznámil zahájení
správního řízení Ottovi Veselému, nar. 25. 7. 1967, Ivetě Veselé, nar. 4. 5. 1971 a Ivetě Veselé, nar.
23. 1. 1989, v souladu s ust. § 25 odst 2 správního řádu, z důvodu neznámého pobytu, veřejnou
vyhláškou.
Ještě před vydáním tohoto rozhodnutí obdržel správní orgán od Městského úřadu Znojmo
protokol o změně místa trvalého pobytu pro Ivetu Veselou, nar. 4. 5. 1971 a Ivetu Veselou, nar. 23.
1. 1989 ze dne 30. 5. 2007. Od toho dne již tedy nebylo jejich místo trvalého pobytu Havraníky 49.
Otto Veselý se ke správnímu orgánu k ústnímu jednání nedostavil.
Řízením vedeným před prvoinstančním orgánem bylo ověřeno, že navrhovatel Tomáš
Šalomoun je v souladu s ust. § 10 odst. 6 písm. c) zák. o evidenci obyvatel oprávněnou osobou a je
tedy oprávněn podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu ostatních účastníků řízení.
Dle ust. § 12 odst. 1 písm. c) zák. o evidenci obyvatel lze zrušit údaj o místu trvalého pobytu
za předpokladu splnění dvou kumulativních podmínek, tj. zaniklo-li užívací právo občana k objektu
(bytu) nebo jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo jeho
trvalého pobytu a neužívá-li tento objekt (byt).
V průběhu řízení bylo bez pochybností ověřeno, že účastníku řízení Ottovi Veselému
zaniklo užívací právo k rodinnému domu č. p. 49, který je veden jako místo jeho trvalého pobytu v
evidenci obyvatel v okamžiku přechodu vlastnického práva k domu na navrhovatele Tomáše
Šalomouna a jeho manželku Jaroslavu Šalomounovou, tj. 16. 12. 2005, k čemuž došlo na základě
platné kupní smlouvy.
Z vyjádření svědků a navrhovatele bylo spolehlivě zjištěno, že účastník řízení Otto Veselý se
v předmětném domě nezdržuje od ledna 2006. Je tedy nepochybné, že účastník řízení Otto Veselý
dům neužívá.
Správní orgán má za to, že provedeným řízením na základě výše uvedených důkazů a
skutečností byly obě podmínky potřebné ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu splněny a proto
rozhodl, jak výše uvedeno.
Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, podáním učiněným u zdejšího správního orgánu.
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Jaroslava Šalomounová
starostka

Vyvěšeno dne: 1. 8. 2007
Sejmuto dne:
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