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Č.j. 513/11                                                                                       V Čížkově 23.12 .2011 

 

 

Rozhodnutí 

 
Obecní úřad v Čížkově, jako příslušná ohlašovna podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
rozhodl ve správním řízení vedeném dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění zák. 
413/2005 Sb. na návrh Milana Nováka , bytem Čížkov  č.p.38, 335 64 Čížkov, vlastníka bytové  
jednotky č.1 v bytovém domě č.p.86 v katastrálním  území  Čížkov , obec Čížkov, o zrušení trvalého 
pobytu pro Antonína Slabého, nar.15.12.1950 a  Jitku Čejkovou, nar. 19.1.1979, oba přihlášeni 
k trvalému pobytu na adrese Čížkov čp.86, obec Čížkov. 
 
Podle ust. § 12 odst. 1 písm. c) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel se údaj o místu trvalého 
pobytu na adrese Čížkov 86 pro Antonína Slabého, nar.15.12.1950 přihlášeného k trvalému pobytu 
na adrese Čížkov čp.86, obec Čížkov. 
                                                                     

                                                                        ruší 
a to dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

 

Odůvodnění: 
Obecnímu úřadu v Čížkově byla dne 5.10.2011  doručena žádost Milana Nováka , bytem Čížkov  
č.p.38, 335 64 Čížkov, vlastníka bytové  jednotky č.1 v bytovém domě č.p.86 v katastrálním  území  
Čížkov , obec Čížkov, o zrušení trvalého pobytu pro Antonína Slabého, nar.15.12.1950 a  Jitku 
Čejkovou, nar. 19.1.1979, oba přihlášeni k trvalému pobytu na adrese Čížkov čp.86, obec Čížkov. 
Dnem  5.10.2011  bylo  zahájeno správní řízení. 

Žádost byla  odůvodněna tím, že osoby výše uvedené nemají k nemovitosti včetně 

příslušenství, vlastnické právo a na této adrese se již nezdržují. 

Oznámení o zahájení správního řízení bylo doručeno všem účastníkům řízení a to : 

  Antonínu Slabému nar.15.12.1950 a Jitce Čejkové nar. 19.1.1979 uplynutím lhůty dne 

6.12.2011,  a p. Milanu Novákovi osobně dne 23.12.2011. Podle § 12 odst. 1) zák. č. 

133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ohlašovna rozhodne o zrušení místa trvalého pobytu mino 

jiné na návrh oprávněných osob, zaniklo-li užívací právo občana k objektu a neužívá-li občan 

tento objekt.  

Dne 21.12.2011 obecní úřad v Čížkově obdržel od MěÚ Nepomuk odhlášku o zrušení 

trvalého pobytu Jitky Čejkové, nar.19.1.1979. 

Správní orgán má zato, že provedeným řízením na základě výše uvedených důkazů a 

skutečností, byly tyto podmínky splněny a  proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 

rozhodnutí. Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí bude trvalý pobyt osobě  výše uvedené  

zrušen a místem  její trvalého pobytu  bude dle § 10 odst. 5 zák. č.  133/2000 Sb., o evidenci 

obyvatel sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl  občanovi trvalý pobyt úředně 

zrušen, tj. Obecní úřad Čížkov, Čížkov čp. 28. 

 

 

 

 



Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke 

Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru legislativnímu, právnímu a vnitřních věcí 

prostřednictvím Obecního úřadu v Čížkov 

Účastníci řízení: 

1) Antonín Slabý, nar.15.12.1950 , Čížkov 86, 335 64  

2) Milan Novák, nar.5.5.1974, Čížkov 38, 335 64 
 
 
 
Vyvěšeno : 24.12.2011 
 
Sňato: 

 

 

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne:   

 

 

 

 

 

                                                                                         Ing.Zdeněk Tomášek, 

 starosta obce  

 

 

 

 


