Obec Malá Morava
Obecní úřad Malá Morava, Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice

Váš dopis zn.:
Spisová značka :OUMMs 745/2010/M
Číslo jednací: OUMM 461/2011/M
Marinov
Vyřizuje:
583 240104
Telefon:
724 186911
Mobil:
583 240104
Fax:
obec@obecmalamorava.cz
Email:
25.5.2011
Datum:

Účastníci řízení:
Marie Jančová, nar. 25.8.1957, trvale bytem Malá Morava, Vojtíškov 1, 788 33 Hanušovice
Michal Merčák, nar. 7.4.1979, trvale bytem Malá Morava, Vojtíškov 1, 788 33 Hanušovice, zastoupený
opatrovníkem panem Karlem Turoněm, nar. 17.5.1941, trvale bytem Malá Morava, Vysoký Potok 14, 788
33 Hanušovice
ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Malá Morava rozhodl dne 25.5.2011 o návrhu Marie Jančové, nar. 25.8.1957, trvale bytem
Malá Morava, Vojtíškov 1, 788 33 Hanušovice (dále jen „navrhovatelka“) na zrušení údaje o místu trvalého
pobytu pana Michala Merčáka, nar. 7.4.1979, trvale bytem Malá Morava, Vojtíškov 1, 788 33 Hanušovice,
(dále jen „jmenovaný“) podaného podle ust. § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o evidenci
obyvatel“), takto:
Dle ust. § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel, se údaj o místu trvalého pobytu
jmenovaného na adrese Malá Morava, Vojtíškov 1
ruší,
a to dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Místem trvalého pobytu jmenovaného je dle ust. § 10 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel sídlo ohlašovny
Obecního úřadu Malá Morava, tj. Malá Morava, místní část Vysoký Potok č.p.2

Odůvodnění:
Obecní úřad v Malé Moravě jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 12 odst. 1 písm.
c) zákona č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel dne 16.6.2010 zahájil na základě ţádosti
navrhovatelky správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Michala Merčáka, nar.
7.4.1979, trvale bytem Malá Morava, Vojtíškov 1, 788 33 Hanušovice. Navrhovatelka, jako majitelka
nemovitosti ve Vojtíškově č.p. 1 uvedla, ţe se jmenovaný na uvedené adrese nezdrţuje jiţ více neţ 11 let.
Navrhovatelka má rovněţ obavy z exekuce jejího majetku z důvodu synových dluhů. Oznámení o zahájení
řízení bylo účastníkům řízení zasláno dne 14.7.2010. Navrhovatelce bylo doručeno dne 15.7.2010. Michalu
Merčákovi se oznámení nepodařilo doručit. Zásilka se vrátila dne 28.7.2010 s prohlášením České pošty
s.p., ţe zásilka byla uloţena, ovšem adresátem nevyzvednuta.
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Na den 21.7.2010 byly předvoláni k provedení svědecké výpovědi v řízení o návrhu na zrušení
údaje o místu trvalého pobytu navrhovatelkou uvedení svědkové, paní Kamila Tóthová, bytem Malá
Morava, Vojtíškov 79 a paní Monika Šimková, bytem Malá Morava, Vojtíškov 79. Při svědecké výpovědi
obě shodně uvedly, ţe jmenovaný se na adrese trvalého pobytu jiţ více neţ 10 let nezdrţuje a ani zde
nemá ţádný svůj osobní majetek a tímto tvrzení navrhovatelky přímo potvrdily.
Jelikoţ se jmenovanému prokazatelně nedařilo doručovat písemnosti (skutečnost, ţe se v místě
pobytu nezdrţuje potvrdily svědkyně) bylo řízení dne 3.8.2010 na dobu nezbytně nutnou a to do doby
ustanovení opatrovníka, usnesením čj. OUMM 888/2010/M ze dne 3.8.2010, přerušeno. Usnesení bylo
navrhovatelce doručeno dne 6.8.2010, Michalu Merčákovi se usnesení opět nepodařilo doručit.
Dne 22.11.2010 byl usnesením čj. OUMM 1268/2010 podle § 32 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění, ustanoven účastníkovi správního řízení dle zákona o evidenci obyvatel, panu Michalu
Merčákovi opatrovník, pan Karel Turoň, nar. 17.5.1941, trvale bytem Malá Morava, Vysoký Potok 14, který
ho bude zastupovat a chránit jeho práva aţ do doby, kdy pominou důvody, pro něţ byl opatrovník
ustanoven. Usnesení o ustanovení opatrovníka bylo rovněţ zveřejněno na úřední desce úřadu od
22.11.201 do 8.12.2010 v tištěné a také elektronické podobě.
Po ustanovení opatrovníka bylo ode dne 11.01.2011 v řízení pokračováno. Podle názoru správního
orgánu byly nashromáţděny dostatečné podklady pro vydání rozhodnutí, a proto byla účastníkům řízení
rozeslána výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a stanovena lhůta pro vyjádření do 20.01.2011. Navrhovatelka
si jej převzala dne 17.01.2011, opatrovník dne 13.01.2011.
Ţádný s účastníků řízení této moţnosti nevyuţil ani jinak nepodal návrh či námitku k tomuto řízení.
Všechny výše uvedené skutečnosti byly podkladem pro vydání rozhodnutí o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu.
Na základě shora uvedených skutečností správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle ust. § 81 odst. 1 správního řádu, a to do 15 dnů ode
dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, a to podáním učiněným k Obecnímu úřadu
Malá Morava, Vysoký Potok 2.
Odvolání je třeba dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu podat v potřebném počtu stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby kaţdý účastník dostal jeden stejnopis.

Antonín Marinov
starosta
Obdrţí:
Marie Jančová, nar. 25.8.1957, trvale bytem Malá Morava, Vojtíškov 1, 788 33 Hanušovice
Michal Merčák, nar. 7.4.1979, trvale bytem Malá Morava, Vojtíškov 1, 788 33 Hanušovice, zastoupený
opatrovníkem panem Karlem Turoněm, nar. 17.5.1941, trvale bytem Malá Morava, Vysoký Potok 14, 788
33 Hanušovice
Veřejná Vyhláška
Vyvěšeno 25.5.2011
Sejmuto 13.6.2011
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