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ROZHODNUTÍ

V Praze dne 12. 3. 2009

Úrad mestské cásti Praha - Troja - ohlašovna jako príslušný správní orgán po
provedeném správním rízení podle § 12 odst.1 písmo c) a 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:

údaj o míste trvalého pobytu Jitky Rtižickové, nar. 5.3.1965,
na adrese Trojská 127/195, 171 00 Praha 7, Troja,

se ruš í .

Odtivodnení

Jak vyplývá ze spisové dokumentace, dne 8.1.2009 bylo zahájeno správní rízení
dorucením návrhu vlastníku objektu manželu Jany a Jaroslava Leschtinových na zrušení
údaje o trvalém pobytu p. Jitky Ružickové na adrese Trojská 127/195, Praha 7. Vlastníci
Leschtinovi doložili vlastnictví domu cp. 127 výpisem z katastru nemovitostí. Manželé
Leschtinovi zakoupili RD cp. 127 od p. Jitky Ružickové v roce 1993, od této doby zde p.
Ružicková nebydlí ani zde nemá své osobní veci a k nemovitosti nemá vlastnický vztah.

Správní orgán vyhotovil usnesení o zahájení správního rízení, které se však p.
Ružickové nepodarilo dorucit na adresu TP ani na vytipovanou adresu jejího nového
bydlište. Byl proto ustanoven opatrovník JUDr. Císarová a toto usnesení bylo zverejneno
na úrední desce ÚMC Praha-Troja. Protože proti usnesení o ustanovení opatrovníka
nebylo podáno v zákonné Ihute odvolání, pristoupil správní orgán k vyhotovení tohoto
rozhodnutí.

Byly tedy splneny podmínky, které toto ustanovení zákona pro zrušení údaje o
místu trvalého pobytu obcana požaduje. V prípade, že si p. Ružicková nezvolí pro sebe
nové místo trvalého pobytu, bude údaj o místu trvalého pobytu na predmetné adrese po
právní moci rozhodnutí úredne zrušen. Místem trvalého pobytu Jitky Ružickové se stane
v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 zák.o evidenci obyvatel sídlo ohlašovny ÚMC
Praha - Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha 7. Paní Jitka Ružicková je zároven
povinna požádat o vydání nového obcanského prukazu do 15 pracovních dnu po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.

P o ucen i o odvoláni: Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst.
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.
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