
obecní úřad kostěnice
Kostěnice čp. 8,530 02 Pardubice

obecní úřad Kostěnice jako Věcně a mistné příslušný správní orgán podle ust, § 2 písm, c)
zákona č, 133/2000 sb., o evidenci obyvatel, Vás podle ust. § 47 odst, 1 zákona č. 500/2004
sb., správní řád, v platném znění, Uvědomuje o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o mistu
trvalého pobytu.

obecní úřad Kostěnice obdžel dne 27- 3.2o'l7 žádoEí pana zbyňka starého na zrušení
údaje o místu trvalého pobytu pro Lukáše Pytláka, nar..,...,..,,.., na adrese Kostěnice čp,
151 , Navrhovatel uvád í, že dům čp, 151 koupil na základě kupní smlouvy ze dne 30, 9, 2016.
Lukáše Pytláka nezná, nic o něm nevi, dům neužívá, o jeho existenci se dozvěděl tak, že
na Uvedenou adresu je doručována pošta na jméno Lukáše Pytláka,
Žádost je doložena Výpisem z listu Vlastnictví č, 213 pro k, ú, a obec Kostěnice ze dne 9, 11,
2016, dle něhož svědčí Vlastnické právo kdomu navrhovateli, a kupni smlouvou. Dnem
doručení žádo§ti bylo zahá)eno řizeni o zlušení trvalého pobytu.

Podle ust. § 12 odsl. 2 zákona o evidenci obyvatel rozhodne ohlašovna o zrušení údaje o
mí§tu trvalého pobytu na návrh Vlastníka nebo oprávněné osoby, ohlašovna údaj zruší,
zaniklo-1i užíVací práVo občana k objeKu nebo Vymezené čá§ti objektu, jehož adre§a je v
evidenci obyvatel uvedena jako místo trualého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt
nebo jeho Wmezenou část (§ 12 odst. 1 písm, c)-

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

Zbyněk Staný, Kostěnice 151, 530 02
opatrovník Jana Víchová, Kostěnice ,l04, 530 02
Lukáš Pytlák, Kostěnice 151, 530 02

čj.: 5a2o17

oznámení o zaháiení řizení

Vyvěšeno: 10,5,2017
Sejmuto: 25.5.2017

V Kostěnicích dne 10,5, 2017

obecni úřad kostěnice
vác]avpulkrábek slarostá
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