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DATUM: 24.2.2015 V Kunějovicích24. února 2015

UsNEs
Obecní Úřad Kunějovice jako správní orgán věcně a místně příslušný dle § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb.,

o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně někten_ých ziikonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o evidenci oblvatel") a § 1 1 odst. 1 písm. d) zákona é. 50012004 Sb,, správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád"), rozhodl v souladu s ustanovením § 32 odst. 5 správního řádu t a k t o :

Podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu se paní Michaele Kasperové, účastnftu řízeni o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu, dle § 12 odst. 1 písm. c) zákorra o evidenci obyvatel, ustanovuje opatrovnik paní Hana Habartová.

odůvodnění:
V souvislosti s doručením návrhu správnímu orgánu paní Janou Helmovou na zrušení údaje o místu trvalého pobyu
Michaely Kasperové, podle § i2 odst. 1, písm. c) zák. o evidenci oblvatel, a provedenou kontrolou údaje vedeného
v informaěním systému evidence obyvatel, správní orgán zahájil z moci úřední dle ust. § 44 odst. I zék. ě.500/2004 Sb.,
sPrávní řád, ve znění zák. ě. 41312005 Sb. (dále jen správní řád) správní řízení o zrušení údaje o mísfu trvalého pobytu
Michaely Kasperové. Protože provedený,rn šetřením bylo zjištěno, že jmenovaná je osobou neznámého pobýu, z důvodu
ochrany jejích práv a zájmův řizeni jí správní orgán s vlužitímustarrovení § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu ustanovil
opatrovníka.

Poučení:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním
uČiněným u správního orgánu, ktený usnesenír,ydal (§ 76 odst. 5, § 83 odst. 1, § 86 odst. 1 správního řádu).
Odvolání nemá odkladný účinek (§ 76 odst. 5 správního řádu).

UPozorněnÍ: Zveřejněný text usneseníZoK je upravenou verzí dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákonač. 101/2000 Sb., o,ochraně osobních údajů v platném nňní.
osobní údaje fyziclcých osob jsou k nahlédnutí v usnesení na oú kunějovice.
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