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Boskovštejn 22.4.2011

ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Boskovštejn, v řízení provedeném podle § 12 odst.1 zákona č. 133/2000 Sb., o
evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 500/2004., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů o návrhu Jiřího Klusáčka, bytem Boskovštejn čp. 91 na zrušení
údaje o trvalém pobytu Ing. Milana Klusáčka, nar. 16.10.1979 trvale bytem Boskovštejn
čp.91 rozhodl takto:
údaj o místu trvalého pobytu Ing. Milana Klusáčka , nar. 16.10.1979,
se ruší, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí.
Podle ustanovení § 10 odst.5 zák.o evidenci obyvatel je v důsledku úředního zrušení trvalého
pobytu jmenovaného, místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny – tj. Obecní úřad
Boskovštejn čp. 1.
Odůvodnění
Dne 25.3.2011 podal Jiří Klusáček, bytem Boskovštejn čp. 91, jako vlastník domu čp. 91,
návrh na zrušení trvalého pobytu pro Ing. Milana Klusáčka, nar. 16.10.1979 trvale bytem
Boskovštejn čp. 91.
Svoji žádost odůvodnil tím, že je vlastníkem domu čp. 91, což doložil výpisem z katastru
movitostí ze dne 21.3.2011 a usnesením soudu ohledně dědictví. Dále uvádí, že Ing. Milan
Klusáček, nar. 16.10.1979 se v domě nezdržuje a nemá zde své osobní věci.
Ing. Milan Klusáček byl předvolán k vyjádření v této věci a přes toto doručení se ve
stanované lhůtě ke správnímu řízení nedostavil ani nevyjádřil.
Jelikož má správní orgán na základě předložených dokladů dostatečně prokázáno, že
skutečně nastaly důvody pro zrušení údaje o trvalém pobytu pro Ing. Milana Klusáčka,
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Zároveň správní orgán upozorňuje Ing. Milana Klusáčka, že podle ustanovení § 14 odst.1
písm c) , zák.č.328/1999 Sb,. o občanských průkazech , ve znění pozdějších předpisů, je
povinen požádat o vydání nového OP do 15 prac. dnů po dni, kdy nabylo právní moci
rozhodnutí o zrušení údaje o jeho místě trvalého pobytu. V případě porušení této povinnosti
se jmenovaný dopustil přestupku dle § 16 odst.1 písm.b) zák. o občan. průkazech, za který
lze uložit pokutu do výše 10.000,- Kč.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje v Brně, prostřednictvím Obecního úřadu v Boskovštejně.
Ing. Libor Nevrkla
starosta

