Obecní úřad Kokory
Č.j. 62/2008
Spis. zn. : 1/TP/SŘ/2008

V Kokorách 17.01.2008

Účastníci řízení :
Naděžda Otčenášková, roč. 1958, Kokory 353
Svatopluk Otčenášek, roč. 1953, Kokory 353

Veřejná vyhláška.
Oznámení zahájení správního řízení dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb. ( dále
jen „ správní řád „ ).
Obecní úřad Kokory obdržel dne 16.01.2008 žádost paní Naděždy Otčenáškové, ve věci
zrušení údaje o místu trvalého pobytu panu Svatopluku Otčenáškovi roč. 1953 na adrese
Kokory čp. 353.
Uvedeným dnem bylo ve věci zahájeno správní řízení.
V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu Vás poučuji o tom, že :
- dle § 33 správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se
prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci
může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce,
- dle § 36 odst. l správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí;
správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy,
- dle § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko.
Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon
jinak.
- dle § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním
Rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká
žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje a účastníka, který se práva
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal,
- dle § 36 odst. 4 správního řádu je účastník nebo jeho zástupce povinen předložit na výzvu
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je
veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého
pobytu , popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba
popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele,
- dle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu
a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. S právem nahlížet do spisu je
spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu
nebo jeho části,
- dle § 50 odst. 2 správního řádu podklady k vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán.
Jestliže to nemůže ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán připustit,
aby za něj podklady pro vydání rozhodnutí opatřil tento účastník. Nestanoví-li zákon jinak,
jsou účastníci povinni při opatřování podkladů pro rozhodnutí poskytovat správnímu
orgánu veškerou potřebnou součinnost.

- dle § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení.
Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné
ke zjištění stavu věci.
- dle § 62 správního řádu může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše
50.000,--Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že
- se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu,
- navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek nebo neuposlechne pokynu úřední osoby.
Pořádkovou pokutu podle odstavce lze uložit tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání.

Ing. Irena Lichnovská
pracovnice evidence obyvatel OÚ Kokory
-------------------------------------------------oprávněná úřední osoba

Datum vyvěšení : 17.01.2008
Datum sejmutí :
Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.

