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U S N E S E N Í

      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 některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“) a § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 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, účastníku řízení o zrušení údaje o místu 
trvalého pobytu, dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel, ustanovuje opatrovník paní Hana Habartová.

Odůvodnění:
V souvislosti s  doručením návrhu správnímu orgánu paní Janou Helmovou na zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
Michaely Kasperové, podle § 12 odst. 1, písm. c) zák. o evidenci obyvatel, a provedenou kontrolou údaje vedeného 
v informačním systému evidence obyvatel, správní orgán zahájil z moci úřední dle ust. § 44 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád) správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
Michaely Kasperové. Protože provedeným šetřením bylo zjištěno, že jmenovaná je osobou neznámého pobytu, z důvodu 
ochrany jejích práv a zájmů v řízení jí správní orgán s využitím ustanovení § 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, který usnesení vydal (§ 76 odst. 5, § 83 odst. 1, § 86 odst. 1 správního řádu).                           
Odvolání nemá odkladný účinek (§ 76 odst. 5 správního řádu).

Upozornění: Zveřejněný text usnesení ZoK je upravenou verzí dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.                             
Osobní údaje fyzických osob jsou k nahlédnutí v usnesení na OÚ Kunějovice.
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