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Kostěnice čp. 8,530 02 Pardubice
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čj- 7512016

oznámení o zaháiení řízení

Vyvěšeno: 10,8,2016
sejmuto: 25.8.2016

V Kostěnicich dne 10,8, 2016

obecní úřad Kostěnice jako Věcně a místně příslušný spráVni orgán dle Ust, § 2 písm. c)
zák. č, 133/2000 sb., o evidenci obyvatel, Vás dle ust, § 47 odst, 1 zákona č, 500/2004 Sb,,
spráVní řád, V platném znění, Uvědomuje o zahájeni řízení Ve Věci zrušení údaje o místu
trvalého pobytu,

obecní úřad Kostěnice obdržel dne 4,7.2016 žádost spol, sting investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a. s,, lČ 29017688 na zrušení údaje o místu trvalého
pobytu pro Tomáše Ryben§kého, nar. ,..,.., Renatu Vondrovou, nar. ..,..,. a Renátu
Horníěkovou, nar. .,, ,,, ,, Všichni na adrese Kostěnice čp, 1 13. Navrhovatel Uvádí, že dům čp,
113 vydražil V dražbě, Uvedené osoby dům neužíVají, na této adrese se nezdžují, jsou
neznámého pobytu. zádost je doložena Výpisem z|istu vlastnictví č, 154 pro k. ú, a obec
Kostěnice ze dne 20.6.2016, dle něhož svědčí Vla§tnické práVo kdomu navrhovateli a
protokolem o provedené dražbě. Dnem doručenížádosti bylo řízenízahájeno.

Podle ust. § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel rozhodne ohlašovna o zrušení údaje o
místu trvalého pobytu na náVrh vlastnika nebo oprávněné osoby, ohlašovna údaj zruší,
zaniklo-|i užíVací práVo občana k objektu nebo Vymezené části objektu, jehož adresa je v
evidenci obyvatel Uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužíVá-li občan tento objekt
nebo jeho Vymezenou část (§ 12 odst, 1 písm. c).

V řízení můžete Uplatnit své připomínky a návrhy, a to Ve lhůtě 15 dnů od doručeni tohoto
oznámení,

obecní úřad kostěnice
václav pulkrábek,. starosta
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