Obec Kostěnice
Kostěnice čp. 8, 530 02  Pardubice
	
Do vlastních rukou

Zdeněk Filip st., Kostěnice čp. 65, 530 02
Iva Němcová, osady Ležáků čp. 22, 538 51
Robert Filip, Kostěnice čp. 65, 530 02
Zdeněk Filip ml., Kostěnice čp. 65, 530 02
Opatrovník Jana Víchová, Kostěnice čp. 104, 530 02 



Č.j.:    98/2014  						               V Kostěnicích dne 23.9. 2014





Obecní úřad Kostěnice jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhodl ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a podle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, takto:
I.
Údaj o trvalém pobytu pana Roberta Filipa, RČ 900327/3554, přihlášeného k trvalému pobytu na adrese Kostěnice čp. 65 se dnem právní moci tohoto rozhodnutí

zrušuje.

II.
Údaj o trvalém pobytu pana Zdeňka Filipa, RČ 830822/3308, přihlášeného k trvalému pobytu na adrese Kostěnice čp. 65 se dnem právní moci tohoto rozhodnutí

zrušuje.

Odůvodnění:
Ohlašovně - Obecnímu úřadu Kostěnice byl dne 11. 8. 2014 doručen návrh paní Ivy Němcové a pana Zdeňka Filipa na zrušení údaje o místu trvalého pobytu jejich synů Roberta a Zdeňka Filipových na adrese uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí. Dnem doručení návrhu bylo zahájeno správní řízení ve věci.
Navrhovatelé jsou osobami oprávněnými ve smyslu ust. § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel, neboť splňují podmínky zde uvedené.  Svůj návrh zdůvodnili tím, že jsou výlučnými spoluvlastníky domu čp. 65, Zdeněk Filip ani Robert Filip v domě nežijí, dům neužívají  a v místě bydliště se nezdržují. Návrh byl doplněn výpisem z katastru nemovitostí a podpisy svědků Jakuba Englicha, Josefa Jirouta, Boženy Jiroutové  a Petra Jirouta, kteří potvrdili skutečnost, že Robert a Zdeněk Filipovi v domě čp. 65 nežijí. Z  výpisu z katastru nemovitostí je prokázáno, že navrhovatelé jsou spoluvlastníky domu čp. 65 v k. ú. a obci Kostěnice. 
Ohlašovna jako věcně a místně příslušný správní orgán přezkoumala návrh s předloženými podklady a zjistila, že navrhovatelům svědčí k domu čp. 65 v Kostěnicích vlastnické právo, nemovitost mají  ve spoluvlastnictví každý jednou id. 1/2. Správní orgán má z písemného vyjádření svědků prokázáno, že Zdeněk Filip a Robert Filip se v  místě trvalého pobytu nezdržují.
Oznámení o zahájení řízení bylo účastníkům řízení doručeno a žádný z nich ve stanovené lhůtě neuplatnil žádné připomínky. 
Podle ust. § 12 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel ohlašovna rozhodne o zrušení místa trvalého pobytu mimo jiné na návrh oprávněné osoby, zaniklo-li užívací právo občana k objektu a neužívá-li občan tento objekt. Obě tyto podmínky musejí být splněny současně.
V daném případě jsou zákonné podmínky splněny. Zdeňku Filipovi ani Robertu Filipovi nesvědčí žádné užívací právo k objektu a objekt neužívají. Oba jsou zletilí a domácnost rodičů opustili. Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání (§ 10/1 zák.). Údaj má pouze evidenční charakter, jak plyne již z názvu zákona. Je-li údaj o místě trvalého pobytu zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen (§ 10/5 zák.).
Z těchto důvodů rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku.




Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, písemně prostřednictvím Obecního úřadu Kostěnice.



									Václav Pulkrábek
 	                             						            starosta







