OBECNÍ ÚŘAD SUDICE
Sudice 164, 680 01 Boskovice

Č.j. ZTP/06/2013
V Sudicích dne 28.6.2013

Adresa příjemce
Pan
Martin Hejč
Sudice 46, 680 01 Boskovice

Oznámení
zahájení správního řízení

Obecní úřad Sudice oznamuje, že v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád zahajuje správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro pana Martina
Hejče, nar. 05.04. 1976, na adrese Sudice 46 podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/2000 Sb., o
evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů.
Vzhledem k tomu, že účastníku řízení, panu Martinu Hejčovi, nar. 1976, nemůže zdejší úřad
doručovat, jelikož není znám pobyt účastníka řízení, doručujeme způsobem uvedeným v ust. § 26
zákona č. 71/67 Sb. o správním řízení ve znění pozdějších předpisů, připojené rozhodnutí zdejšího
úřadu ze dne 28.6.2013 č.j. ZTP/06/2013, kterým byl panu Martinu Hejčovi s ohledem na ust. § 16
odst. 2 správního řádu ustanoven k hájení jeho práv opatrovník, pan Josef Roupa, místostarosta obce
Sudice, bytem Sudice 148. Tento opatrovník bude pana Martina Hejče zastupovat a hájit až do doby,
kdy sám vstoupí do zahájeného správního řízení.
Řízení se zahajuje na základě vlastního zjištění Obecního úřadu Sudice.
Současně Vás vyzýváme, abyste se ve lhůtě do 10 pracovních dnů od doručení oznámení k této věci
písemně vyjádřil.
Jako účastník řízení máte v řízení zejména právo:
-

-

pokud prohlásíte, že neovládáte jazyk, jímž se vede jednání, máte právo na tlumočníka
zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstaráte na své náklady,
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,
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,

-

navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, přičemž
správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy,
vyjádřit v řízení své stanovisko,
před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,
nahlížet do spisu,
činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie do spisu nebo jeho části,
aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch i
v neprospěch
na oznámení rozhodnutí

Jako účastník řízení máte v řízení zejména povinnost:
-

předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti,
poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro
vydání rozhodnutí,
označit důkazy na podporu svých tvrzení,
navrhovatel je podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel povinen prokázat
existenci důvodů uvedených v § 12 odst. 1 písm. b) zákona o evidenci obyvatel

Ing. Olga Dočkalová
starostka obce

