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        Naše č.j.: MMpB-OVV/8634/21 - 1048/2021-HAVL 

        Sp.zn:TP7/2021-1048/2021 

        Datum: 24.08.2021 

 

 

Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu 

 

         

 Na základě § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“) bylo podáním návrhu dne 13.08.2021 navrhovatele pana Jiřího 

Hlavičky, nar. 17.2.1983 trv. bytem Hvězdářská 510/33, Praha 5 zahájeno správní řízení ve věci 

zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Miloslava Volfa nar. 23.4.1970 trv. bytem 

Čisovická 220, 252 10  Mníšek pod Brdy a dále paní Anny Volfové, nar. 15.10.1959, trv. bytem 

Čisovická 220, 252 10 Mníšek pod Brdy dle § 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 133/2000 

Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“).  

 

          Jako účastník řízení jste oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu 

řízení až do vydání rozhodnutí, máte právo vyjádřit v řízení své stanovisko, na žádost Vám 

správní orgán poskytne informace o řízení, před vydáním rozhodnutí Vám bude dána možnost 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Jako účastník řízení si můžete zvolit zmocněnce. Zmocnění 

k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. 

 

          Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby 

průkaz totožnosti dle § 36 odst. 4 správního řádu.  

 

 

 

 

                                                           Bc. Klára Havlíčková 

 

                                                   pověřená referentka - odbor vnitřních věcí 

 

Účastníci řízení: 

- Jiří Hlavička, Hvězdářská 510/33, 150 00 Praha 5  

- Miloslav Volf, Čisovická 220, 252 10 Mníšek pod Brdy 

- Anna Volfová, Čisovická 220, 252 10 Mníšek pod Brdy 
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Výzva k uplatnění práv účastníků řízení – správní řízení ve věci zrušení údaje o místu 

trvalého pobytu pana Miloslava Volfa, nar. 23.4.1970 a dále paní Anny Volfové nar. 

15.10.1959 na adrese Čisovická 220, 252 10 Mníšek pod Brdy. 

 

           Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „správní řád“), v rámci probíhajícího správního řízení ve shora uvedené věci, Vám jako 

účastníkům řízení dáváme možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům pro 

vydání rozhodnutí. 

 

           Pokud hodláte této možnosti využít, stanoví Vám správní orgán lhůtu do  10 dnů ode dne 

doručení této výzvy.   

 

           Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno písemné rozhodnutí, které Vám bude podle § 

72 správního řádu doručeno do vlastních rukou.    

 

            Máte právo se seznámit s podklady, které shromáždil správní orgán před vydáním 

rozhodnutí v době od 08:00  hod.  do 17:30 hod. v pondělí a ve středu na Městském  úřadu v 

Mníšku pod Brdy, odbor vnitřních věcí. Pokud svého práva nevyužijete, bude po skončení 

stanovené lhůty vy dáno rozhodnutí ve věci. 

 

 

 

 

 

                                                                                          Bc. Klára Havlíčková 

                                                                   odborná referentka -  odbor vnitřních věcí 
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