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R O Z H O D N U T Í 
 

 Podle ust. § 12 odst. 1 písm. c)  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) se na základě navrhovatele paní Evy Liškové, Přetín čp.40, 340 12  Švihov,  ruší 

údaj o místu trvalého pobytu Tomáše Lišky, nar. 4.12.1979, na adrese Přetín č.p. 40.  

 
 Podle ust. § 10 odst. 5 zák. o evidenci obyvatel je v důsledku úředního zrušení trvalého 

pobytu jmenovaného místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny - tj. Obecní úřad Křenice, 

Křenice  48, 340 12  Švihov 

   

Odůvodnění: 

 

Dne 15.6.2016 byl správnímu orgánu doručen návrh paní Evy Liškové, Přetín  č.p.40, 340 

12  Švihov, na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Tomáši Liškovi, nar. 4.12.1979, na 

adrese Přetín č.p.40, podle § 12 odst. 1 písm. c) zák. o evidenci obyvatel.  

Na podporu svého tvrzení o zániku užívacího práva druhého účastníka řízení k 

předmětnému objektu navrhovatel v souladu s ust. § 12 odst. 2 zák. o evidenci obyvatel 

k návrhu přiložil výpis z katastru nemovitostí a na podporu svého tvrzení o neužívání 

předmětného objektu druhým účastníkem řízení navrhovatel navrhl provedení důkazu 

výslechem svědků Barbory Šalomové, Jany Štychové a Václava Matějoviče. Všichni tři 

svědkové svým podpisem potvrdili, že se jmenovaný na adrese Přetín č.p.40, nezdržuje. 

Doručením návrhu věcně a místně příslušnému správnímu orgánu bylo dle ust. § 44 

odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád) 

zahájeno řízení o návrhu navrhovatele na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Tomáši 

Liškovi, nar. 4.12.1979, na adrese Přetín č.p.40. 

V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníků řízení před vydáním 

rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  

 

 Na základě těchto zjištění se ruší údaj o místu trvalého pobytu Tomáši Liškovi,  nar. 

4.12.1979, na adrese Přetín č.p.40. 

 



 Ust. § 10 odst. 5 zák. o evidenci obyvatel stanoví: "Je-li údaj o místě trvalého pobytu 

úředně zrušen  (§ 12), je místem  trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu 

byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen." 

 

 

Zároveň správní orgán účastníka řízení, Tomáše Lišku, upozorňuje, že podle ust. § 14 

odst. 1 písm. c) zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zák. o občanských průkazech)  je povinen požádat o vydání  nového občanského 

průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní  moci rozhodnutí  o zrušení údaje  

o jeho místě  trvalého pobytu. V případě porušení této povinnosti se jmenovaný vystavuje 

nebezpečí stíhání pro přestupek podle § 16a odst. 1 písm. b) zák. o občanských průkazech, za 

což mu může být jako sankce uložena pokuta až do výše 10.000,- Kč.   

 
 

Poučení: 
 

  
 

 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke 

Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním učiněným k Městskému úřadu Klatovy, 

odboru vnitřních věcí. 
 

 

                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Jana Vlčková 

                                                                                           starostka  


