
obecní úřad kostěnice
Kostěnice čp. 8, 530 02 Pardubice

Mieczyslaw Bochno, Kostěnice 154, 530 02
opatrovník lng, František Peterka, Kostěnice 200, 530 02
Michaela Tabery, Kostěnice ,154, 530 02
zdeněk Tabery, Lubná 301, 569 63

q.: 70Do20

oznámení o zaháiení řízení

Vyvěšeno: 29,7,2020 Sejmuto: 14,8,2020

V Kostěnicích dne 28. 7, 2020

obecní úřad Kostěnice jako věcně a mistně přislušný 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., spráVni řád, v p|atném znění, uvědomuje o zahájení řízení ve věcizrušeni údaje o místu
trvalého pob},tu,

obecní úřad Kostěnice obdržel dne 21, 7 - 2o2o žádosí pana zdeňka Tabery a paní Michaely
Tabery na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro lvlieczyslava Bochno, nar. ]
na adrese Kostěnice čp. 154. Navrhovatelé uvádějí, že mají Ve společném jmění manželú
byt č, 6 V domě čp. 154, který je zapsán na LV ó, 443 V k, ú. Kostěnice, Mieczyslav Bochno
se na uvedené adrese nezdžuje, byt neuživá, nemá V něm od května r, 2o'l7 žádné své
Věci, o jeho pobytu jim není nic známo.
Zádost je doložena výpisem z listu Vlastnictví ě. 443 pío k- ú. a obec Kostěnice, dle něhož
svědčí vlastnické právo k domu navrhovatelům, a prohlášením svědků o tom, že pan Bochno
se V domě nezdržuje. Dnem doručenížádosti bylo zahájeno řízení o zrušenítrvalého pobytu.

PodIe ust. § 12 odsl. 2 zákona o evidenci obyvatel rozhodne ohlašovna o zrušení údaje o
místu trvalého pobytu na návrh Vlastníka nebo oprávněné osoby. ohlašovna údaj zruši,
zaniklo-1i užíVací právo občana k objektu nebo vymezené části objeKu, jehož adresa je V

evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužíVá-li občan tento objeK
nebo jeho vymezenou část (§ 12 odst. 1 písm, c).

V řizeni múžete uplatnit sVé připominky a náVrhy, a to ve lhůtě 15 dnú od doručení tohoto
oznámení,

obecní úřad kostěnice
václav pulkrábek, starosta
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