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Obecní ú ad Kokory

V Kokorách 17.10.2006

Ú astníci ízení :
Jaroslav Kubiš, ro . 1960, bytem Olomouc, Lazce, Dlouhá 493/54
Zdenka Kubišová, ro . 1962, bytem Olomouc, Lazce, Dlouhá 493/54
a) Zden k Vitoslavský, ro . 1926, Kokory 255
b)Vladimír Vitoslavský, ro . 1964, Kokory 255
c) Danuše Vitoslavská, ro . 1965, Kokory 255
d) Tomáš Vitoslavský, ro . 1985, Kokory 255
e) Jan Vitoslavský, ro . 1991, Kokory 255, zák. zástupce Danuše Vitoslavská

Ve ejná vyhláška
Výzva ú astník m ízení k uplatn ní práva vyjád it se k podklad m
rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zák. . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní zák.
. 413/2005 Sb., ( dále jen správní ád ).
Tímto Vám jako ú astníku ízení sd lujeme, že po zahájení ízení o návrhu Jaroslava
Kubiše na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 odst. 1. písm.c) zák. .
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných íslech a o zm n n kterých zákon , ve zn ní
pozd jších p edpis ( dále jen zák. o evidenci obyvatel) Zde kovi Vitoslavskému,Vladimíru
Vitoslavskému, Danuši Vitoslavské, Tomáši Vitoslavskému, Janu Vitoslavskému – všichni
bytem Kokory p. 255 byl shromážd n podklad pro rozhodnutí.
Ust. § 36 odst. 3 správního ádu m.j. stanoví : „ Nestanoví-li zákon jinak, musí být
ú astník m p ed vydáním rozhodnutí ve v ci dána možnost vyjád it se k podklad m
rozhodnutí „.
V souladu s cit. ust. Vám poskytujeme možnost uplatn ní tohoto práva, emuž
stanovujeme lh tu :
do 5 dn ode dne doru ení této výzvy.
Po uplynutí tohoto termínu bude ve v ci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ust.
§ 72 správního ádu oznámeno.

Ing. Irena Lichnovská
pracovnice evidence obyvatel OÚ Kokory
--------------------------------------------------oprávn ná ú ední osoba

Datum vyv šení :

Zve ejn no na el. ú . desce od :

Datum sejmutí :

Zve ejn no na el. ú . desce do :

Písemnost se považuje za doru enou patnáctým dnem po vyv šení .

