
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI                              
Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 – Troja 
TEL./FAX  284691121, email:  info@mctroja.cz 
  

naše zn.   EO 2/466/681//2006                                                                V Praze dne 23.8. 2006 
 

R O Z H O D N U T Í 
 
Úřad městské části Praha – Troja – ohlašovna - jako příslušný správní orgán po provedeném správním řízení 
podle § 12 odst.1 zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů a podle  zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl takto:  

údaj o místě trvalého pobytu p. Petry Němcové, nar. 1969, Trojská 664/183a,  171 00 Praha 7,  Troja, 
se   r u š í . 

 
O d ů v o d n ě n í 

     Správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu p.Petry Němcové na adrese Trojská 664/4183a,  
Praha 7, bylo zahájeno dne 15.8.2006 postoupením spisu z ÚMČ Praha 7 – OSA podle místní příslušnosti 
ohlašovně zdejšího úřadu. Návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu p. Petře Němcové  podala oprávněná 
osoba p.Mečířová.  
      Manželé Mečířovi jsou spoluvlastníky bytu č.9  ve 3.a 4.nadzemním podlaží v Obytném parku Troja čp. 664, 
Trojská 183a, což je doloženo výpisem z katastru nemovitostí. Paní Mečířová dále doložila smlouvu o pronájmu 
tohoto bytu z r. 1999 uzavřenou s p.Petrou Němcovou a p. Milošem Skořepou  a  dohodu o ukončení nájemního 
vztahu z r. 2000 uzavřenou s Petrou Němcovou. Ve své žádosti p.Mečířová dále uvedla, že oba nájemníci se 
odstěhovali již v roce 2000, nájemní vztah p. Němcová řádně ukončila a byt předala. Nemá zde žádné své osobní 
věci ani majetek a více jak 5 let již zde nebydlí. 
      P. Němcové  bylo ohlašovnou ÚMČ Praha-Troja zasláno oznámení o zahájení správního řízení a zároveň 
byla vyzvána, aby se k celé věci vyjádřila. Oznámení zaslané na adresu Trojská 664/183a  se vrátilo 
s poznámkou „adresát odstěhován“ a z předchozího bydliště z  Teplic s poznámkou „na uvedené adrese 
neznámý“. Protože pobyt p. Petry Němcové není znám, bylo přikročeno podle § 25 odst.1,2) spr.řádu k doručení 
veřejnou vyhláškou na úřední desku a současně i na elektronickou úřední desku  ÚMČ Praha-Troja 
     Byly tedy naplněny všechny podmínky, které ustanovení § 12 odst. 1c) a odst. 2 zák. o evidenci obyvatel pro 
zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana požaduje. V případě, že si p. Němcová  nezvolí nové místo 
trvalého pobytu, bude údaj o místu trvalého pobytu na předmětné adrese po právní moci rozhodnutí úředně 
zrušen a místem jejího trvalého pobytu se stane v souladu s ustanovením § 10 odst.5 zák.o evidenci obyvatel 
sídlo ohlašovny ÚMČ Praha – Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha 7.  P. Němcová je zároveň povinna 
požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí . 
 
P o u č e n í :   Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů od jeho oznámení podat odvolání                         
                         k odboru občanskosprávních agend Magistrátu hl.m.Prahy prostřednictvím         
                         Úřadu městské části Praha – Troja.      
 
 

                                                                                                    
                                                                                                   Renata Zajícová 

                                                                                               oprávněná úřední osoba                                                            
                                   ohlašovna ÚMČ Praha - Troja 
 
 
Doručí se účastníkům řízení: 

o p. Mgr. Petra Mečířová, Hřebenová 236, 165 00 Praha 6 
o Miloslav Mečíř, Julová 28, 801 00 Bratislava 
 
 
o Úřední deska ÚMČ Praha –Troja – vyvěšeno od  23.8. do 7.9.2006 
o Elektronická úřední deska  ÚMČ Praha - Troja - publikováno od 23.8. do 7.9.2006 

mailto:info@mctroja.cz

