Obecní úřad Komárov, Komárov 241, 785 01
Č.j.: KOM73_2019/4

V Komárově dne 26. 9. 2019
Obecní úřad Komárov v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění
zákona č. 29/2000 Sb., z důvodu neznámého pobytu účastníka řízení doručuje touto

veřejnou
I.

vyhláškou

Oznámení o zahájení řízení

Obecní úřad Komárov oznamuje účastníku řízení panu Romanu Kreuzigerovi v souladu
s ust. § 18 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu

zahájení

řízení

ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Lukáše Kunče, Komárov 226, 785 01
Šternberk, ročník 1988, dle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.

II.

Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka

Obecní úřad Komárov – evidence obyvatel, příslušný podle ust. § 12 zák. č. 133/2000 Sb.
o evidenci obyvatel a ust. § 7 zákona č. 500/2004 sb., o správním řízení ve znění pozdějších
předpisů, k řízení o návrhu Romana Kreuzigera, trvale Komárov 226 o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu pana Lukáše Kunče, trvale hlášeného na adrese Komárov 226, 785 01
Šternberk.

III.

Rozhodl takto:

Účastníku řízení panu Lukáši Kunčovi se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 správního
řádu

ustanovuje
k hájení jeho práv opatrovník pan Mgr. Jan Habernal, Ph.D., místostarosta obce Komárov.
Tento opatrovník bude pana Lukáše Kunče zastupovat a hájit jeho práva do doby, kdy sám
vstoupí do zahájení správního řízení.

Odůvodnění:
Pan Lukáš Kunč je účastníkem řízení ve věci návrhu zrušení údaje o místu trvalého
pobytu podaného v souladu s ust. § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.
Správní orgán zjistil v průběhu řízení, že účastník řízení Lukáš Kunč se v místě hlášeného
trvalého pobytu nezdržuje a jeho skutečný pobyt není znám. Z tohoto důvodu mu v souladu
s ust. § 16 odst. 2 správního řádu ustanovuje opatrovníka Mgr. Jana Habernala, Ph.D.,
místostarostu obce Komárov.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možnost podat odvolání do 15 ti dnů ode dne doručení
ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje v Olomouci, podáním učiněným k Obecnímu úřadu
Komárov evidence obyvatel. Lhůta pro podání odvolání, se počítá ode dne následujícího po
doručení písemného rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání nemá odkladný účinek
dle § 76 odst. 5 správního řádu.

Ing. Lucie Konupková, v. r.
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Komárov dne: 26. 09. 2019
Sejmuto z úřední desky Obecního úřadu Komárov dne:

14. 10. 2019

