MAGIS TRÁT MĚ S TA L IB E RE C
Odbor s právní a živnos te ns ký
Náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Libere c 1

Účastník řízení, jehož TP má být zrušen

Pan
Michal Raab roč. 1977
Fibichova 929/6
Liberec I - Staré Město
460 01 Liberec 1
Vyřizuje: Bc. Zdeňka Podhůrská
' 485243715

Věc:

Sp.zn. / č.j.
SPEO/7170/321/183366/14/Pod. - 2

V Liberci dne
30.9.2014

O známe ní

o zahájení správního řízení podle § 12 odst. 1 písm.b) 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) podle § 46 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
Jako účastníku řízení Vám sdělujeme, že správní odbor Magistrátu města Liberec,
oddělení dokladů a evidence obyvatel z moci úřední zahájil správní řízení ve věci zrušení
údaje o místu trvalého pobytu pana(í) Michala Raaba, nar. 1977 na adrese Liberec, Liberec
I - Staré Město, Fibichova 929/6 podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona o evidenci obyvatel.
V souladu s ust. § 36 správního řádu, můžete vyjádřit své stanovisko k shromážděným
podkladům pro vydání rozhodnutí i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě činit jiné návrhy až
do vydání rozhodnutí. Toto můžete učinit do 8 dnů ode dne doručení tohoto oznámení na
Magistrátu města Liberec, odboru správním, oddělení dokladů a evidence obyvatel, 1. patro,
kancelář č. 108 v úřední dny:
Po, St - 08,00 – 17,00
Út, Čt - 08,00 – 16,00
Pá
- 08,00 – 14,00 (poslední pátek v měsíci pro veřejnost zavřeno)
Jako účastník řízení máte v řízení zejména
PRÁVO:

pokud, prohlásíte, že neovládáte jazyk, jímž se vede jednání, máte právo na tlumočníka
zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstaráte na své náklady (§ 16 odst. 3 správního
řádu)
ü pokud jste občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně
a
dlouhodobě žije na území České republiky, máte před správním orgánem právo činit podání a
jednat v jazyce své národnostní menšiny (§ 16 odst. 4 správního řádu)
ü zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze
udělit i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít k současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33
odst. 1 správního řádu)
ü
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navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; přičemž
správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy (§ 36 odst. 1
správního řádu)
vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního
řádu)
nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu)
činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4
správního řádu)
aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch i v
neprospěch (§ 50 odst.3 správního řád)
na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu)

POVINNOST:

předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu)
poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro
vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
ü označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu)
ü NAVRHOVATEL je podle ust. § 12 odst. 2 zák. o evidenci obyvatel povinen prokázat
existenci důvodů uvedených v § 12 odst. 1 písm. c) zák. o evidenci obyvatel
ü
ü

Schůzku si prosím domluvte předem na telefonním čísle 485243715 – pí Podhůrská

M g r. J itk a Š tíc ho v á
vedoucí odboru správního a živnostenského
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