Obecní úřad R Y M I C E
Obecní úřad Rymice 4, 769 01 Holešov, tel.:573396630, e-mail: rymice@volny.cz

Paní
Stanislava Murková nar.27.8.1986
Rymice 51
769 01 Holešov

Čj.: 3/20111TP/OZN/SI

Rymice 19.4. 2011

Oznámení o zahájení správního řízení
a předvolání účastníka řízení
Obecni úřad Rymice-ohlašovna, jako příslušný správní orgán podle § 12 zákona číslo
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon
o evidenci obyvatel) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 47 zákona č.500/2004 Sb.,
o správním řízení (správní řád)

Oznamuje
Zahájení správního řízení ve věci zrušení Vašeho údaje o místu trvalého pobytu na adrese
Rymice 51 a zároveň zrušení údaje o místu trvalého pobytu na adrese Rymice 51 pro Vašeho
syna Dominika Hořáka nar. 1.2.2011.
Řízení bylo zahájeno dne 4. dubna 2011 podáním žádosti paní Heleny Křížové, bytem
Rymice 51.
Současně na základě ustanovení § 59 správního řádu

Vás předvoláváme

jako účastníka řízení

k Vašemu vyjádření k předmětné věci na den 16.04.2011 ve 14,00 hodin na Obecní úřad
Rymice 4. Pokud Vám tento termín nevyhovuje, je možno se domluvit na jiném termínu a to
bud' osobně na OÚ Rymice nebo na tel.573 396630. Úřední dny pondělí, středa 8-12, 13-17h.
a pátek 9-12 hodin.
S sebou přineste V občanský průkaz a toto předvolání.
Jste-li zaměstnán, prokažte se zaměstnavateli tímto předvoláním.
áš

-2Pokud chcete vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a seznámit se
s podklady pro vydání rozhodnutí, můžete tak učinit ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto
dopisu. Ve stejné lhůtě můžete také nahlédnout do spisového materiálu, a to na Obecním
úřadě Rymice 4 v úřední dny pondělí, středa 9-12 13-17hodin a v pátek 9-12 hodin.
V případě, že nebude nutné provádět další dokazování, bude po uplynutí uvedené lhůty
vydáno rozhodnutí.

Poučení
Účastníci řízení jsou zejména oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až
do vydání rozhodnutí, maj í právo vyjádřit v řízení své stanovisko, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Právem účastníka je nahlížet do spisu a činit si výpisy, najejich žádost jim správní orgán pořídí kopie
spisu nebo jeho části.
Učastník řízení si může zvolit zmocněnce a to písemnou plnou mocí nebo plnou mocí udělenou ústně
do protokolu u správního orgánu.
Účastník řízeníje zejména povinen poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost
opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí a označit důkazy na podporu svých tvrzenÍ.

při

V případě, že se nemůžete ze závažných důvodů dostavit, jste povinen se bezodkladně s uvedením
důvodů správnímu orgánu omluvit. V případě že se bez náležité omluvy nebo bez dostatečných
důvodů na předvolání nedostavíte, můžete být předveden dle § 60 správního řádu a dále Vám může
být uložena pořád ková pokuta až do výše 50.000,-Kč a úhrada nákladů, které správnímu orgánu a
dalším účastníkům řízení Vaším zaviněním vzniknou.

Ing. Martin 8artík
starosta obce
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