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Drahotěšice
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Pan
Petr Klabouch
Drahotěšice čp. 73
373 41 Hluboká nad Vltavou

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

Obecní úřad Drahotěšice projednává žádost paní Martiny Potůčkové,

trvale bytem Drahotěšice čp.

46 na zrušení údaje o trvalém pobytu podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel,
v platném znění. Účastníkem tohoto řízení je pan Petr Klabouch, nar. 1.1.1946.

Vzhledem k tomu, že účastníku řízení panu Petru Klabouchovi,

nar. 1.1.1946, trvale hlášenému na

adrese Drahotěšice čp. 73, nemůže zdejší obecní úřad adresně doručovat, doručuje mu způsobem
uvedeným v § 25 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona Č. 413/2005 Sb., připojené
usnesením zdejšího obecního úřadu ze dne 1.7.2010, č.j.: 53/2010, kterým byl panu Petru
Klabouchovi
zastupitelstva

ustanoven podle § 32 správního řádu opatrovník
obce Drahotěšice. Tento opatrovník

a to pan Ladislav Pelikán, člen

bude pana Petra Klaboucha zastupovat a hájit

jeho práva do doby, než on sám vstoupí do výše uvedeného správního řízení, popř. prostřednictvím
jím určeného zástupce na základě plné moci.

/
/

Josef Dolák ,.,(~
místostarosta
Na úřední desce obce zveřejněno dne:
Z úřední desky obce sejmuto dne:

.-

2. 01

OBeCNí ÚŘAD
Drahotěšice
~73 41 Hluboká nad Vit
Č.j.: 53/2010
Drahotěšice 1.7.2010

USNESENí

Obecní úřad Drahotěšice projednává žádost paní Martiny Potůčkové, bytem Drahotěšice čp. 46,
na zrušení údaje o trvalém pobytu podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném
znění. Účastníkem tohoto řízení je pan Petr Klabouch, nar. 1.1.1946, trvale bytem Drahotěšice čp. 73.
Vzhledem k tomu, že u účastníka řízení pana Petra Klaboucha, nar. 1.1.1946, trvale hlášenému na
adrese Drahotěšice čp. 73 se nepodařilo správnímu orgánu zjistit jeho současný pobyt, ve svém výše
uvedeném trvalém bydlišti se nezdržuje a odstěhoval se na neznámou adresu. Obecní úřad
Drahotěšice podle § 32 zákpona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb., tomuto
účastníku řízení k obhajování jeho práv
ustanovuje

opatrovníka,

pana Ladislava Pelikána, člena zastupitelstva

obce Drahotěšice.

Odůvodnění:
V zahájeném správním řízení zdejší obecní úřad zjistil, že účastník řízení pan Petr Klabouch, nar.

1.1.1946, trvale bytem Drahotěšice čp. 73, se ve svém trvalém bydlišti nezdržuje, odstěhoval se bez
udání nové adresy a jeho současný pobyt se nepodařilo

správnímu orgánu zjistit. Protože návrhem

žadatele může být ve svých právech dotčen, byl mu k obhajování jeho práv, se zřetelem na povahu
projednávané věci, ustanoven opatrovník,
Poučení o odvolání:

Proti tomuto

pan Ladislav Pelikán, člen zastupitelstva

obce Drahotěšice.

usnesení se lze ve smyslu § 75 odst. 5 správního řádu odvolat do

15. Dnů oder dne jeho oznámení k odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihbočeského
kraje v Českých Biudějovicích podáním u zdejšího obecního úřadu.

Josef
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Na úřední desce obce zveřejněno dne:
Z úřední desky obce sejmuto dne:

DOlákA

m ístosta rosta
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