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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

U S N E S E N Í 
 

Obecní úřad Středokluky jako příslušný správní orgán v řízení o zrušení trvalého 

pobytu podle § 12 odst.1 písm. c) zák.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o evidenci obyvatel) 

ustanovuje účastníkovi řízení panu Romanu Zmítkovi, nar. 1975, trvalý pobyt Na Ovčíně 52, 

252 68 Středokluky, podle § 32 odst.2 písm. d) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen správní řád), opatrovníka paní Terezu Bublíkovou, nar. 1985, 

trvalý pobyt Kladenská 113, 252 68 Středokluky. 

Ta vyslovila s opatrovnictvím souhlas. 

 

Odůvodnění 
 

Dne 21.7.2021 byl správnímu orgánu doručen návrh pana Jiřího Červenky, nar. 1949, 

bytem Kladenská 4, 252 68 Středokluky (dále jen navrhovatel) na zrušení údaje o místu trvalého 

pobytu pana Romana Zmítka, nar. 1975, na adrese Na Ovčíně 52, 252 68 Středokluky, Praha-

západ, podle § 12. odst. 1 písm. c) zák. o evidenci obyvatel. 

Správní orgán následně zaslal panu Romanu Zmítkovi oznámení o zahájení řízení 

podle § 47 odst.1 správního řádu. Zásilka byla doručována na adresu jeho trvalého pobytu, na 

této adrese se jí však nepodařilo doručit. Dle sdělení pracovníků pošty je zřejmé, že se zde 

adresát nezdržuje a nemá zde ani schránku, kam by mohla být zásilka vložena. Lze tedy 

konstatovat, že se jedná o účastníka, jehož pobyt není znám a prokazatelně se mu nedaří 

doručovat. Proto správní orgán ustanovuje panu Romanu Zmítkovi pro řízení o zrušení údaje o 

místu trvalého pobytu podle ustanovení § 32 odst.2 písm. d) opatrovníka. 

 

Poučení o odvolání 
 

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, 

ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím Obecního úřadu Středokluky. 

 

 

       Za Obecní úřad Středokluky 

       Ing. Jaroslav Paznocht 
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