Obecní úřad Uhřice
evidence obyvatel- ohlašovna
Uhřice 84, 768 33 Morkovice - Slížany, tel.573 370003
Čj. 02/2019/6

dle rozdělovníku:

Spisová značka: 02/20 19/EO/6
Oprávněná úřední osoba: Miroslava Bartošíková
V Uhli cích dne 09.09.2019

USNESENÍ
Obecní úřad Uhřice, evidence obyvatel - ohlašovna, jako správní orgán věcně a místně příslušný
dle § 12 odst. 1 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") a § 11 odst. 1 písmo d)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), rozhodl
v souladu s ust. § 32 odst. 5 správního řádu t a k to:
Podle ust. § 32 odst. 2 písmo d) správního řádu, se účastníku řízení paní Veronice Mařákové,
nar. 30.04.1992, trvale bytem Uhřice č.p. 76, okr. Kroměříž, ve věci zrušení údaje o místu
trvalého pobytu dle ust. § 12 odst. 1 písmo c) zákona o evidenci obyvatel, ustanovuje opatrovník
pan Pavel Poupera, nar. 18.10.1966, trvale bytem Uhřice, č.p. 85, okr. Kroměříž.

Odůvodnění
Dne 10.06.2019 bylo na základě návrhu paní Dany Obzinové, nar. 11.09 .1952, trvale bytem
Šternberk, Čechova č.p. 11017, zahájeno správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu paní
Veronice Mařákové, trvale bytem Uhřice č.p. 76, okr. Kroměříž. Ve správním řízení správní orgán
zjistil, že účastník řízení Veronika Mařáková se na adrese trvalého pobytu Uhřice č.p. 76, okr.
Kroměříž, kde je hlášena k trvalému pobytu, nezdržuje. Správní orgán zaslal oznámení o zahájení
správního řízení na zrušení údaje o místu trvalého pobytu dne 10.06.2019 a opětovně dne 22.07.2019,
vždy však byla písemnost správnímu orgánu vrácena zpět s vyznačením, že zásilka nebyla
vyzvednuta.
Je tedy zřejmé, že jmenovaná Veronika Mařáková se na adrese trvalého pobytu nezdržuje. Správní
orgán nezjistil žádnou jinou kontaktní adresu výše jmenované. Dále bylo zjištěno, že nebyla zmocněna
jiná osoba k jejímu zastupování.
Vzhledem k této skutečnosti se Veronice Mařákové,
správního řádu, jako účastníku řízení, ustanovuje opatrovník,
Funkce opatrovníka zaniká, jakmile zastoupený začal být
nabyl procesní způsobilosti anebo pominuly důvody, pro něž

podle ustanovení § 32 odst. 2 písmo d)
kterým je pan Pavel Poupera.
zastupována zákonným zástupcem nebo
byl opatrovník ustanoven.

Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho
doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, odboru právnímu a Krajskému
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živnostenskému úřadu a to podáním učiněným u správního orgánu, který usnesení vydal. Podle § 76
odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

zapsala: Leona Foltýnová
evidence obyvatel, ohlašovna

Miroslava Bartošíková
starostka obce Uhřice
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Doručí se (do vlast. rukou):
- Pavel Poupera, Uhřice 85, 768 33 Morkovice - opatrovník
- Veronika Mařáková, Uhřice 76, 768 33 Morkovice - veřejnou vyhláškou

Převzal osobně dne 09.09.2019, Pavel Poupcra, opatrovník:
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