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Naše

zn. TR 00587/2010

cj.EO 3/2010

V Praze dne 9.8.2010

ROZHODNUTÍ
úrad mestské cásti Praha - Troja - ohlašovna
jako príslušný správní orgán po
provedeném správním rízení podle § 12 odst.1c),2 zák. c. 133/2000 Sb. o evidenci
obyvatel, ve znení pozdejších predpisu a podle zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, ve
znení pozdejších predpisu rozhodl takto:

1. údaj o míste trvalého pobytu Marie Havlové, nar. 16.8.1960, adresa
trvalého pobytu Praha 7, Na Kazance 634/7, se na adrese Na Kazance
634/7, Praha 7, Troja
z ruš u je.
2. údaj o míste trvalého pobytu Michala Havla, nar. 20.8.1983, adresa
trvalého pobytu Praha 7, Na Kazance 634/7, se na adrese Na Kazance
634/7, Praha 7, Troja z ruš aj je.
Oduvodnení
Usnesením odboru správních agend ÚMC Praha 7 byl postoupen návrh Borise
na zrušení údaje trvalého pobytu Marie a Michala Havlových na adrese Na
634/7, Praha 7. P. Moravec doložil svoji žádost smlouvou o nájmu bytu c. 24, Na
634/7,
uzavrenou
s Diplomatickým
servisem,
který je podle výpisu z
nemovitostí vlastníkem celého objektu.

Moravce
Kazance
Kazance
Katastru

Správní orgán využil možnosti vést spolecné rízení (§ 140 správního rádu) a usnesením
ze dne 8.7.2010 toto rízení z duvodu hospodárnosti spojil. Z predložených listin žadatele
bylo zjišteno, že bývalá prítelkyne p. Moravce Marie Havlová a její syn Michal Havel se
v roce 2002 z bytu odstehovali, nenechali zde žádné osobní ani movité veci a od té doby
se na adrese nezdržují. Užívací právo k bytu nemají.
Oznámení o zahájení správního rízení bylo vráceno zpet s tím, že se adresáti
odstehovali.
Jiná adresa Havlových není známa. Správní orgán proto pristoupil
k ustanovení opatrovníka.
Nájemce bytu p. Boris Moravec souladu s § 12 odst.1c),2 zák. 133/2000 Sb. ddložil
všechny potrebné doklady, címž byly naplneny podmínky, které toto ustanovení pro
zrušení údaje o místu trvalého pobytu obcana požaduje. Žádný z úcastníku rízení
nenavrhl nové dukazy ci podnety.

v prípade, že si Marie Havlová a Michal Havel nezvolí nové místo trvalého pobytu,
bude údaj o místu trvalého pobytu na predmetné adrese po právní moci tohoto
rozhodnutí úredne zrušen a místem jejich trvalého pobytu s'e stane v souladu
s ustanovením § 10 odst. S zák. o evidenci obyvatel sídlo ohlašovny ÚMC Praha
- Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha 7.

Marie Havlová a Michal Havel jsou zároven povinni si požádat o vydání nového
obcanského prukazu do 15 pracovních dnu po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst.
p o u c e n o odvoláni:
1 správního rádu odvolat k Magistrátu hlavního mesta Prahy, odboru živnostenskému a
obcanskosprávnímu,
prostrednictvím Úradu mestské cásti Praha - Troja do 15 dnu ode
dne jeho oznámení (každý úcastník s výjimkou navrhovatele se muže odvolat pouze proti
výroku, který se jej týká vcetne príslušné cásti oduvodnení rozhodnutí).
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Renata Zajícová
eferent evidence obyvatel
hlašovna ÚMC Praha - Troja

Dorucí se:
- Úrední deska ÚMC Praha-Troja - zverejnení od 9.8.2010 do 24.8.2010
- Opatrovnice JUDr. Nataša Císarová, advokátka, AK Freyova 12/1, 19000
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