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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C  

Odbor správní a živnostenský 

      
 

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 

 

 

Účastník řízení   

Pan 

Robert Kozár roč. 1974 

Proletářská 121  

Liberec XXIII - Doubí 

463 12 Liberec 
 

 

 

 

 

 

 

Magistrát města Liberec, odbor správní a živnostenský, jako příslušný správní orgán (dále jen 

správní orgán) v souladu s ust. § 68 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen správní řád), rozhodl takto: 

 

Podle ust. § 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 zákon o evidenci obyvatel), 

se z moci úřední 

 

 

 

ruší údaj o místu trvalého pobytu 
 

 

pana Roberta Kozára, nar. 28. dubna 1974, na adrese Liberec, Liberec XXIII – Doubí, 

Proletářská 121, neboť objekt, na jehož adrese jste hlášen k trvalému pobytu, byl odstraněn. 

 
Podle ust. § 10 odst. 5 zák. o evidenci obyvatel je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, 

je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny Magistrátu města Liberec – Liberec, Liberec I – 

Staré Město, náměstí Dr. E. Beneše 1/1. 

 

Odůvodnění 

 

Na základě zaslaného podnětu z odboru Stavební úřad, které bylo zasláno paní Bc. Aleně 

Schmidové, referentce oddělení správních činností, odboru správního a živnostenského, bylo 

 

Číslo jednací / spisová značka:   

CJ MML 085592/21 

SZ CJ MML 056406/21/01/40/3 

V Liberci dne:  20. dubna 2021 

Vyřizuje / telefon: Bc. Ondřej Korba / 485 243 716  

Počet listů 2      Počet příloh 0         Počet listů příloh 0 

R O Z H O D N U T Í 
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dne 15. března 2021 příslušným správním orgánem z moci úřední zahájeno řízení o zrušení 

údaje o místu trvalého pobytu podle ust. § 12 odst. 1 písm. b), zák. o evidenci obyvatel, pana 

Roberta Kozára, nar. 28. dubna 1974, na adrese Liberec, Liberec XXIII – Doubí, 

Proletářská 121, neboť zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že objekt, na jehož adrese jste 

hlášen k trvalému pobytu, byl odstraněn. 

 

V souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu byl o zahájení řízení uvědomen účastník řízení, pan 

Robert Kozár, nar. 28. dubna 1974, trvalý pobyt Liberec, Liberec XXIII – Doubí, Proletářská 

121 a současně byl také vyzván, aby ve stanoveném termínu uplatnil svá procesní práva a 

označil na podporu svých tvrzení důkazy, které mohou přispět k zjištění stavu věci, o němž 

nejsou důvodné pochybnosti.  

 

Oznámení o zahájení správního řízení, bylo dne 24. března 2021, vyvěšeno na úřední desce 

správního orgánu a dále také bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Dne 9. dubna 2021, byla písemnost sejmuta z úřední desky, čímž se považuje, v souladu 

s ust. § 25 odst. 2 správního řádu, za den doručení patnáctý den od vyvěšení. 

 

V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal správní orgán účastníkovi řízení možnost, aby 

se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřil, ve lhůtě do 8 dnů od doručení předmětného 

oznámení o zahájení správního řízení, k podkladům pro rozhodnutí i ke způsobu jejich zjištění, 

popřípadě, aby navrhl jejich doplnění. Účastník řízení svých procesních práv nevyužil. 

 

Ust. § 12 odst. 1 písm. b) zák. o evidenci obyvatel mimo jiné stanoví – cit.: „Ohlašovna 

rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen 

k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů 

nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo…“ 

 

Dle výše citovaného ust. § 12 odst. 1 písm. b) zák. o evidenci obyvatel, lze zrušit údaj o místu 

trvalého pobytu za předpokladu splnění prokázání existence důvodu. 

 

V řízení, a to na základě podnětu Stavebního úřadu, který zaslal Sdělení o zrušení čísla 

popisného, paní Bc. Aleně Schmidové, referentce oddělení správních činností, odboru 

správního a živnostenského, bylo bez pochybností zjištěno a prokázáno, že objekt, na jehož 

adrese je občan – účastník řízení, pan Robert Kozár, nar. 28. dubna 1974, hlášen k trvalému 

pobytu, byl odstraněn, neboť bylo vydáno Sdělení o zrušení čísla popisného. Ze Sdělení 

o zrušení čísla popisného, které bylo vydáno dne 12. března 2021, Magistrátem města Liberec 

– odborem stavební úřad, pod číslem jednacím – SURR/7130/055340/21-Re a je součástí 

spisové dokumentace a zároveň též sloužilo jako podklad pro vydání tohoto rozhodnutí, 

vyplývá, že objekt na výše uvedené adrese, kde má být rušen trvalý pobyt, byl zdemolován 

(odstraněn). 

 

Na základě výše uvedeného, po spolehlivém zjištění stavu věci, rozhodl správní orgán zrušit 

údaj o místu trvalého pobytu účastníka řízení, pana Roberta Kozára, nar. 28. dubna 1974, na 

adrese Liberec, Liberec XXIII – Doubí, Proletářská 121, neboť v provedeném řízení byl 

prokázán zákonný důvod, který je uveden v § 12 odst. 1 písm. b), zák. o evidenci obyvatel.  

 

Ust. § 10 odst. 5 zák. o evidenci obyvatel stanoví, cit.: „Je-li údaj o místě trvalého pobytu 

úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl 

občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.“ 
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Dle ust. § 12 odst. 3 zák. o evidenci obyvatel se výše uvedené zrušení údaje o místu trvalého 

pobytu po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, uvede v informačním systému. 

 

Zároveň správní orgán účastníka řízení, pana Roberta Kozára upozorňuje, že platnost jeho 

občanského průkazu, podle ust. § 11 odst. 1 písm. d) zák. č. 328/1999 Sb., o občanských 

průkazech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o občanských průkazech), končí 

nabytím právní moci tohoto rozhodnutí. Podle ust. § 14 odst. 1 písm. d) bod 9. zák. 

o občanských průkazech je účastník řízení, pan Robert Kozár, povinen požádat 

o vydání  nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy 

rozhodnutí o zrušení údaje o jeho místě trvalého pobytu nabylo právní  moci. 

 

V případě porušení této povinnosti se jmenovaný vystavuje nebezpečí stíhání pro přestupek 

podle § 16a odst. 1 písm. c) zák. o občanských průkazech, za což mu může být jako sankce 

uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.  

 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání ke Krajskému 

úřadu Libereckého kraje, správnímu odboru, podáním učiněným prostřednictvím Magistrátu 

města Liberec.  

Účastník řízení 

 

pan Robert Kozár 

 

 

 

Mgr. Jitka Štíchová 

vedoucí odboru správního a živnostenského 

 

 

 

v z. Veronika Hiršalová 

vedoucí oddělení správních činností 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno dne: ..............................     Sejmuto dne: ....................................  

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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