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Naše č.j.: MMpB-OVV/9482/21 - 1048/2021-HAVL 

Sp.zn:TP7/2021-1048/2021 Datum: 16.09.2021 

ROZHODNUTÍ 

Odbor vnitřních věcí-ohlašovna Městského úřadu v Mníšku pod Brdy, jako příslušný správní 

orgán podle ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 

číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v řízení zahájeném podle 

ustanovení § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„správní řád“), rozhodl ve věci žádosti pana Jiřího Hlavičky, nar.17.02.1983, trv. bytem 

Hvězdářská 510/33, Praha 5 dále jen „navrhovatel") takto: 

Podle ustanovení § 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, se údaj 

o místu trvalého pobytu pana Miloslava Volfa, nar. 23.7.1970, trv. bytem Čisovická 220, 252 

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

252 10 Mníšek pod Brdy. 

r u š í 

dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

Odůvodnění 

Správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Miloslava Volfa, nar. 

23.7.1970, trv. bytem Čisovická 220, 252 10 Mníšek pod Brdy a dále paní Anny Volfové, nar. 

15.10.1959, trv. bytem Čisovivcká 220, 252 10 Mníšek pod Brdy. bylo zahájeno dnem podání 

žádosti o zrušení údaje o trvalém pobytu navrhovatelem panem Jiřím Hlavičkou. 

Navrhovatel podal žádost na zrušení údaje o TP, kdy správní orgán si ověřil výpisem z 

Katastru nemovitostí Praha - západ, LV- 422 č.j. TP7/2021-zruš.TP, že navrhovatel je 

vlastníkem na adrese Čisovická 220, Mníšek pod Brdy, 252 10 a navrhovatel je tedy 

oprávněnou osobou k podání tohoto návrhu. V návrhu navrhovatel uvedl, že již před rokem 

tento dům koupili společně s manželkou, kdy momentálně na domě probíhá rekonstrukce a 

v tomto domě již přes rok pan Volf a paní Volfová nežijí a nemají zde žádné osobní věci. Došlo 

zřejmě k zapomenutému přehlášení při odstěhování se z nemovitosti při prodeji. 

V souladu s § 47 správního řádu byli účastníci řízení vyrozuměni o zahájení správního 

řízení. Písemnost pro pana Miloslava Volfa a paní Annu Volfovou a byla vyvěšena na úřední 

desce města Mníšek pod Brdy po dobu 15 dní, jelikož správnímu orgánu není známá žádná 

jiná korespondenční adresa a ani telefonní kontakt a tím tak oznámení o zahájení řízení a 

následně i výzvu k uplatnění práv účastníků řízení a tím je uznána fikce doručení. Pan Miloslav 

Volf a paní Anna Volfová svého práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, v 

souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu neuplatnili. 
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Z ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) 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“), vyplývá, že ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, 

zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci 

obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt nebo 

jeho vymezenou část. Odstavec druhý téhož paragrafu stanoví, že ohlašovna rozhodne o 

zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle odst. 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu 

nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) 

zákona o evidenci obyvatel. Navrhovatel je v takovém případě povinný existenci důvodů 

uvedených v § 12 odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat. Všechny podmínky musí být 

naplněny současně. 

V této souvislosti je rovněž nezbytné uvést, že dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona o 

evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, nevyplývají z údaje o místu trvalého pobytu 

žádné právní nároky k danému objektu ani k vlastníkovi nemovitost. Tento údaj je pouze 

evidenční. 

Správní orgán si ověřil, že pan Miloslav Volf, nar. 23.4.1970 byl přihlášen na adresu 

Čisovická 220, 252 10 Mníšek pod Brdy a paní Anna Volfová, nar. 15.10.1959 ode dne 

18.05.2015. Kopie přihlašovacích lístků je součástí spisu. 

Jak z výše uvedeného vyplývá, byly podle správního orgánu naplněny všechny 

podmínky, které ustanovení § 12 odst. 1 písm.c) a odst. 2 zákona o evidenci obyvatel pro 

zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana požaduje, t.j. pan Miloslav Volf a paní Anna 

Volfová, že pozbyli právo k užívání domu - dům- neužívá, nevlastní, proto správní orgán 

rozhodl, jak výše uvedeno. 

Místem jejich trvalého pobytu se stane v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 věty 

druhé zákona o evidenci obyvatel sídlo ohlašovny, v jehož územním obvodu jim byl trvalý 

pobyt úředně zrušen. Jako adresa jejich pobytu pak bude v informačním systému evidence 

obyvatel uvedeno sídlo ohlašovny tj. Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56. 

Podle ust § 11 písm. f) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění 

pozdějších předpisů, bude v důsledku úředního zrušení údaje o trvalém pobytu stanovení 

jejich trvalého pobytu na adresu Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, t.j. adresu úřední, bude 

zrušena platnost občanského průkazu pana Miloslava Volfa a paní Anny Volfové, dnem nabytí 

právní moci tohoto rozhodnutí. 

Na základě toho správní orgán upozorňuje pana Miloslava Volfa a paní Annu Volfovou 

že podle ustanovení § 14 odst. 1 písm.c) zákona č.328/1999 Sb., o občanských průkazech, 

ve znění pozdějších předpisů, jsou povinný požádat o vydání nového občanského průkazu do 

15-ti pracovních dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém 

pobytu. V případě porušení této povinnosti se pan Miloslav Volf a paní Anna Volfová vystavují 

nebezpečí stíhání pro přestupek podle § 16 a odst. 1 písm. c) zákona o občanských 

průkazech, za což mu může být uložena pokuta až do výše 10.000,- Kč. 
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Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat 

ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru legislativně právnímu a krajskému 

živnostenskému úřadu prostřednictvím Městského úřadu v Mníšku pod Brdy do 15-ti dnů ode 

dne jeho doručení. 

Bc. Klára Havlíčková 

Odborná referentka - OVV 

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 


