
obecní úřad kostěnice
Kostěnice čp.8,530 02 Pardubice

Lukáš zahálka, Kostěnice 1 1, 530 02
opatrovník Jana Víchová, Kostěnice 104, 530 02
Věra Urbánková, Kostěnice 11, 530 02
lvo Urbánek, Kostěnice 1 

,1, 530 02
Vojtěch Dokonal, Kostěnice 11, 530 02

Č).:48l2o16

oznámení o zaháieni řízení

V Kostěnicich dne 13. 4.2016

obecní úřad Kostěnjce jako věcně a místně příslušný správní 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 zahájení řizeni Ve Věci zrušení údaje o mistu
trvalého pobytu,

obecní úřad Kostěnice obdržel dne 12, 3, 2016 žádost pana Lukáše zahálky na zrušení
údaje o mistu trvalého pobytu pro Věru Urbánkovou, nar...,..,,..., lvo Urbánka, nar. .,,,,..,,,,
Vojtěcha Dokonala, nar. všichni na adrese Kostěnice čp- í1. Navrhovatel uvádí, že
se tyto osoby dům čp. 11 neužíu4i, na této adrese se nezdžuji, dům převzal dne 25. 1 1,

2015 od insolvenčního správce, žádná z osob nemá k domu uzavřenou žádnou smlouvu-
zádost je doIožena výpisem z listu Vlastnictví č. 176 pro k. ú. a obec Kostěnice ze dne 7. 3,
2016, dle něhož svědči Vlastnické práVo k domu navrhovateli, Dnem doručení žádosti bylo
řízenízahájeno,

Podle ust. § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel rozhodne ohlašovna o zrušení údaje o
místu trvalého pobytu na náVrh vlastníka 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 pism. c).

V řízení můžete uplatnit své připomínky a náVrhy, a to Ve lhůtě ,15 dnů od doručení tohoto
oznámení.

obecní úřad Koslgnlce
václáv pulkrábek šlarosiá
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