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USNESENÍ 
o ustanovení opatrovníka 

v řízení o rušení údaje o místu trvalého pobytu 
   
     Obecní úřad Malá Morava, jako orgán příslušný podle ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 133/2000 
Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
ustanovuje dle § 32 zákona č. 500/2004 Sb.,účastníkovi správního řízení dle zákona č. 413/2005., správní 
řád, paní Michaele Vavrečkové, nar. 14.7.1986, trvale bytem Malá Morava, Vojtíškov 77 ve věci návrhu 
paní Olgy Vavrečkové, nar. 23.6.1969, bytem Malá Morava, Vojtíškov 77 na zrušení údaje o místu trvalého 
pobytu na ochranu jejích práv opatrovníka pana Karla Turoně, nar. 17.5.1941, trvale bytem Malá Morava, 
Vysoký Potok 14. 
 

Ustanovený opatrovník bude Michaelu Vavrečkovou zastupovat a chránit její práva až do doby, kdy 
pominou důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven. 
 

Odůvodnění: 
Michaela Vavrečková, nar. 14.7.1986, trvale bytem Malá Morava., Vojtíškov 77 je účastníkem 

správního řízení na základě § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na adrese 
Malá Morava, Vojtíškov 77. Podle zjištění správního orgánu paní Michaela Vavrečková nepřebírá 
doporučené dopisy na místě trvalého bydliště a její nynější pobyt není správnímu úřadu znám. 

 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jí byl ustanoven k ochraně jejích práv opatrovník, kterým 

je Karel Turoň, který bude Michaelu Vavrečkovou zastupovat a chránit její práva až do doby, kdy pominou 
důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven. 
  

Poučení o odvolání: 
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání se podává ke 

Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním učiněným u Obecního úřadu v Malé Moravě. Odvolání proti 
tomuto usnesení nemá odkladný účinek. 
 
Doručí se: 
Karel Turoň, Vysoký Potok 14 
Michaela Vavrečková, Vojtíškov 77 
Veřejná vyhláška 
 
                                                                                                                                Antonín Marinov, starosta 
Vyvěšeno : 27.5.2011 
Sejmuto : 14.6.2011 
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