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naše zn. 286/2008

EO 2/2008

V Praze dne 10.7.2008

USNESENÍ
Úřad městské části Praha – Troja, ohlašovna trvalého pobytu, rozhodl v souladu s §
32 odst.5 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák.č. 413/2005 Sb. takto:

Podle ustanovení § 32 odst. 2 písm.d) zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu ve
znění zák. 413/2005 Sb. se Ivaně Paločkové nar. 1973 a jejím dětem Davidovi
a Andree Paločkovým, trvale hlášeným na adrese Povltavská 9/64, Praha 7,
ustanovuje pro řízení ve věci zrušení údaje o místu jejich trvalého pobytu
opatrovníkem paní JUDr. Nataša Císařová, advokátka, se sídlem Freyova 12/1,
Praha 9.

Odůvodnění
Účastníkům řízení Ivaně Paločkové bylo úspěšně doručeno oznámení o zahájení
správního řízení ve věci zrušení údaje o místu jejich trvalého pobytu podle § 12 odst.1
písm.b) zák.č. 133/2000 Sb. z důvodu odstranění objektu čp. 9, Povltavská 64, a to
z moci úřední. Oznámení bylo uloženo na doporučení České pošty, pobočka Troja, v
poštovní schránce . Po měsíční lhůtě k vyjádření bylo Ivaně Paločkové zasláno rozhodnutí
o zrušení údaje o TP na tutéž adresu. Zásilka byla vrácena zpět jako nevyzvednutá.
Protože objekt Povltavská 9 byl odstraněn, p. Paločková si poštu v poštovní schránce
vyzvedává nepravidelně, uplatil správní orgán postup podle ustanovení § 32/2d) zák.č.
500/2004 Sb. ve znění zák. 413/2005 Sb. a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku
tohoto usnesení.
Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do
15 dnů ode dne jeho doručení k Magistrátu hlavního města Prahy, odboru
živnostenskému a občanskosprávnímu, prostřednictvím Úřadu městské části Praha –
Troja.

Renata Zajícová
ohlašovna ÚMČ Praha - Troja

Doručí se:
•
Úřední deska ÚMČ Praha-Troja – zveřejnění od 11.7. do 28.7.2008

•

p. JUDr. Nataša Císařová, AK Freyova 12/1, 190 00 Praha 9

