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Radovan Louma 
Dolní Maxov 143                      
468 44 Josefův Důl        

 

 

R O Z H O D N U T Í 
 

 

     Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor správní, oddělení matriky a správních agend jako věcně 
a místně příslušný orgán na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy č. 89-2006-SO/Ř s obcí 
Josefův Důl, projednal ve správním řízení z moci úřední (§ 46 odst. 1 správního řádu) z podnětu 
Odboru stavebního a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu, Magistrátu města Jablonec 
nad Nisou, sídlo úřadu Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou zrušení údaje o místu trvalého 
pobytu pana Radovana Loumy, nar. 18. 11. 1982, který je hlášen k trvalému pobytu na adrese 
Dolní Maxov 143, Josefův Důl, a rozhodl takto:  
     podle § 12 odst. 1, písm. b) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zák. o evidenci obyvatel), se ruší údaj o místu trvalého pobytu pana 
Radovana Loumy, nar. 18. 11. 1982, na adrese Dolní Maxov 143, Josefův Důl, neboť objekt, 
na jehož adrese je jmenovaný hlášen k trvalému pobytu, byl odstraněn a dne 23. 2. 2022 stavební úřad 
v Jablonci nad Nisou zrušil budovu v registru územní identifikace, adres a nemovitostí.   
      
Odůvodnění: 
     Ohlašovna obdržela sdělení Odboru stavebního a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu, 
Magistrátu města Jablonec nad Nisou, sídlo úřadu Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou 
a na základě tohoto podnětu dle § 12 odst. 1 písm. b) zákona o evidenci obyvatel zahájila správní řízení 
z moci úřední (§ 46 odst. 1 správního řádu) ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana 
Radovana Loumy, nar. 18. 11. 1982, na adrese Dolní Maxov 143, Josefův Důl s tím, že důvodem 
zrušení údaje o místu trvalého pobytu je odstranění předmětné stavby na adrese Dolní Maxov 143, 
Josefův Důl a zrušení budovy v registru územní identifikace, adres a nemovitostí (tj. zrušení čísla 
popisného 143).      
     Neužívání objektu a zánik užívacího práva účastníka řízení pana Radovana Loumy k předmětnému 
domu byl prokázán předloženým sdělením Odboru stavebního a životního prostředí, oddělení 
stavebního úřadu o odstranění stavby na adrese Dolní Maxov 143, Josefův Důl, ve kterém je uvedeno, 
že stavební úřad na základě oznámení obce Josefův Důl a provedené kontroly na místě, zjistil, že 
uvedená stavba byla odstraněna a budova byla zrušena v registru územní identifikace, adres 
a nemovitostí. 
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     Jmenovanému byla zaslána doručenka se zahájením správního řízení spolu s výzvou k uplatnění 
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana 
Radovana Loumy, nar. 18. 11. 1982, na adrese Dolní Maxov 143, Josefův Důl, aby nebyl krácen 
ve svém právu převzít si písemnost i přes skutečnost, že předmětný objekt již neexistuje, jelikož by mohl 
mít uzavřenu jinou poštovní službu nebo si pro písemnosti docházet přímo na poštu (viz desetidenní 
úložní doba). Celé znění zahájení správního řízení spolu s výzvou k uplatnění práva vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí bylo také vyvěšeno na úřední desce i elektronické úřední desce Obecního 
úřadu Josefův Důl (dle § 32 odst. 3 správního řádu), a to po dobu 15 dnů.  
     Dle § 47 odst. 1 a § 36 odst. 3 správního řádu, byl účastník řízení vyrozuměn o zahájení správního 
řízení a byl vyzván, aby ve stanoveném termínu uplatnil svá procesní práva, případně navrhl důkazy, 
které pomohou přispět ke zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti a vyjádřil se 
k podkladům rozhodnutí. Toto oznámení s výzvou si pan Radovan Louma nepřevzal. 
     Současně bylo předmětné oznámení vyvěšeno 15 dnů na úřední desce i elektronické úřední 
desce Obecního úřadu Josefův Důl (dle § 25 odst. 2 a odst. 3, § 46 odst. 2 a § 47 odst. 3 správního 
řádu). Předmětné řízení bylo tedy zahájeno dne 28. 6. 2022, tj. patnáctým dnem po vyvěšení 
(dle § 25 odst. 2 správního řádu), tzn., že bylo doručeno veřejnou vyhláškou.      
     Řízením vedeným před prvoinstančním orgánem bylo předloženým sdělením Odboru stavebního 
a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu ze dne 2. 6. 2022 o odstranění stavby na adrese 
Dolní Maxov 143, Josefův Důl prokázáno, že jmenovaný se nemůže zdržovat v předmětném objektu, 
jelikož stavba byla odstraněna a budova byla zrušena v registru územní identifikace, adres 
a nemovitostí. Dle § 10 zákona č. 133/2000 Sb. je místem trvalého pobytu objekt, který je označen 
číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo 
individuální rekreaci. Objekt na adrese Dolní Maxov 143, Josefův Důl již takovým objektem není, protože 
stavba byla odstraněna a tato budova byla zrušena v registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 
     Podle § 12 odst. 1, písm. b) zákona o evidenci obyvatel lze zrušit údaj 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 a tím jsou splněny i obě 
zákonné podmínky (dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel), tj. zánik užívacího práva 
občana k objektu nebo jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel vedena jako místo jeho 
trvalého pobytu a neužívání tohoto objektu. V tomto případě správní orgán konstatuje, že obě 
podmínky jsou splněny, neboť předmětný objekt byl odstraněn a nelze ho tedy dále užívat. 
     Předloženým sdělením o odstranění stavby na adrese Dolní Maxov 143, Josefův Důl (Odborem 
stavebního a životního prostředí, oddělením stavebního úřadu Magistrátu města Jablonec nad Nisou) 
ze dne 2. 6. 2022, ve kterém je uvedeno, že stavba byla odstraněna a budova byla zrušena v registru 
územní identifikace, adres a nemovitostí, byl dostatečně prokázán zánik užívacího práva a současně 
i neužívání předmětného objektu výše jmenovaným. Také bylo přihlédnuto k výpisu z AIS EO 
(agendového informačního systému evidence obyvatel), ze kterého je patrné, že předmětný dům byl 
v tomto systému zrušen. Dále nám Obecní úřad Josefův Důl zaslal sdělení Katastrálního úřadu 
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, ve kterém sděluje, že byla zrušena 
stavba Dolní Maxov č.p 143 a toto sdělení bylo potvrzeno nahlédnutím do katastru nemovitostí, protože 
předmětná stavba nebyla nalezena.  
      Podle § 12 odst. 1, písm. b) zák. o evidenci obyvatel lze zrušit údaj o místu trvalého pobytu,           
jestliže byl 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. V tomto 
případě správní orgán konstatuje, že tato podmínka byla splněna a prokázána předloženým 
sdělením Odboru stavebního a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu Magistrátu města 
Jablonec nad Nisou ze dne 2. 6. 2022.  
     Podle ust. § 10 odst. 1 zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel je trvalý pobyt veden v objektu, který 
je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen 
pro bydlení, ubytování či individuální rekreaci. Z uvedeného vyplývá, že objekt na adrese 
Dolní Maxov 143, Josefův Důl již takovým objektem není, protože byl odstraněn a budova byla zrušena 
v registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 
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     Správní orgán využil veškeré dostupné formy pro doručení písemností týkajících se tohoto 
správního řízení a konstatuje, že účastník řízení měl dostatečnou možnost převzít si 
písemnosti s informacemi o správním řízení v úložní době na poště nebo se seznámit se 
zaslanou písemností na úřední desce (i elektronické) Obecního úřadu Josefův Důl a je jen 
na jeho zodpovědnosti, že se nepřihlásil k trvalému pobytu do objektu, kde se nyní zdržuje.  
     Správní orgán po pečlivém zvážení všech skutečností, dospěl k názoru, že dle předloženého sdělení 
Odboru stavebního a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu správní orgán zcela spolehlivě 
prokázal obě zákonem stanovené podmínky, tj. zánik užívacího práva i skutečnost, že pan 
Radovan Louma tento objekt nemůže užívat (§ 12 odst. 1 písm. b) zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci 
obyvatel).  
     Na základě uvedených skutečností správní orgán rozhodl v souladu s ust. § 12 odst. 1 písm. b) 
zákona o evidenci obyvatel a údaj o místu trvalého pobytu pana Radovana Loumy, nar. 18. 11. 1982 
na adrese Dolní Maxov 143, Josefův Důl, zrušil. Následkem této skutečnosti je podle ust. § 10 odst. 5 
zákona o evidenci obyvatel, místem trvalého pobytu pana Radovana Loumy, nar. 18. 11. 1982, sídlo 
obecního úřadu, tj. Dolní Maxov 218, Josefův Důl. 
     Ust. § 10 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel stanoví: „Je-li údaj o místu trvalého pobytu úředně 
zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt 
úředně zrušen.“  
     V souvislosti s touto změnou údaje o místu trvalého pobytu platí ustanovení § 10 odst. 2 zákona 
o evidenci obyvatel, které stanoví, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná 
práva k objektu (uvedenému v § 10 odst. 1) ani k vlastníkovi nemovitosti.     
     Zároveň správní orgán účastníka řízení pana Radovana Loumu upozorňuje, že platnost jeho 
občanského průkazu (dle § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, 
ve znění pozdějších předpisů) končí nabytím právní moci tohoto rozhodnutí. Podle ust. § 11 písm. b) 
zákona č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech je účastník řízení pan Radovan Louma povinen 
požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy toto rozhodnutí 
nabylo právní moci. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí stíhání pro přestupek podle ust. § 65 
odst. 2 a podle § 65 odst. 4 písm. b) zákona č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, může být 
udělena pokuta až do výše 15.000,- Kč. 
 
Poučení:  
     Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ke správnímu odboru Krajského úřadu Libereckého 
kraje do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí, podáním u zdejšího Magistrátu města Jablonec 
nad Nisou. 
      
 
 
 
 
 
v.r. JUDr. Petr Karlovský 
vedoucí odboru správního  
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