Obecní úřad Úhřetická Lhota
530 02 Pardubice
Email: obec.uhrlhota@volny.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č.j. 1/2011
V Úhřetické Lhotě
Dne: 24. 3. 2011
Účastníci řízení:
Vlastník nemovitosti č.p. 55:
Milan Caska, nar. 8. 9. 1966
Dotčené osoby
Zdeněk Říha, nar. 8. 2. 1989
Zbyněk Říha, nar. 11. 6. 1991
Oznámení o zahájeni správního řízení dle $ 18 zák. Č. 71/67 Sb., v plat. Znění, nařízení ústního
jednání veřejnou vyhláškou.
Dne 24.3.2011 podal pan Milan Caska , bytem v Úhřetická Lhotě č.55 dle $ 12 odst. 1 zákona č.
133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, žádost o zrušení
údaje o místu trvalého pobytu pana Zdeňka Říhu a Zbyňka Říhu trvale hlášeného na adrese
Úhřetická Lhota č. 55.
Uvedeným dnem bylo zahájeno ve věci správní řízení.
Milan Caska žádá o zrušení trvalého pobytu pánů Zdeňka Říhy a Zbyňka Říhy, neboť jmenovaní
nemají k objektu, jehož adresa je v evidenci uvedena, žádné užívací právo a ani ho fakticky neužívají.
Oprávněnost návrhu je doložena výpisem z katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Úhřetická Lhota ze
dne 24. 3. 2011.
Obecní úřad Úhřetická Lhota žádá pány Zdeňka Říhu a Zbyňka Říhu o předložení dokladů, které
prokazují jeho právo být na této adrese přihlášen k trvalému pobytu a to v termínu do 6. 4. 2011.
V opačném případě bude trvalý pobyt na adrese Úhřetická Lhota č. 55 pánů Zdeňka Říhy a Zbyňka
Říhy zrušen rozhodnutím ve správním řízení.
Obecní úřad Úhřetická Lhota nařizuje dle $ 21 zák. č. 71/67 Sb. o správním řízení, v platném znění, za
účelem seznámení se spisem, podání připomínek a námětů.
Ústní jednání na den 6. 4. 2011 v 19:00
V místnosti obecního úřadu v Úhřetická Lhotě.
Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději při tomto ústním jednání.
K později uplatněným připomínkám a námětům nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků
zastupovat, předloží jeho zástupce obecnímu úřadu písemnou plnou moc.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

………………………………..
starosta obce Jiří Kučera

Potvrzení převzetí oznámení o zahájení správního řízení ( Č.j. 1/2011):

Prohlašuji že mi bylo osobně doručeno oznámení o zahájení správního řízení dle $ 18 zák.
Č. 71/67 Sb. a že jsem písemnost převzal/la:
Účastníci správního řízení

podpis

Milan Caska, nar. 8. 9. 1966

…………………………

Zdeněk Říha, nar. 8. 2. 1989

…………………………

Zbyněk Říha, nar. 11. 6. 1991

…………………………

V Úhřetická Lhotě dne 24. 3. 2011

