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Oznámení o zahájení správního řízení ve věci změny příjmení
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí, věcně a místně příslušný, oddělení
matriky v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů /dále jen „správní řád“/ ve znění zákona č. 413/2005 Sb., a v souladu se
zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon o matrikách“/ oznamuje, že dne
12.07.2021, tj. dnem podání žádosti slečny Ludmily Gorolové nar. 26.04.1978, bytem
Frýdek-Místek, M. Chasáka 3247, okres Frýdek-Místek, o změnu příjmení pro nezl. dětí
Moniky Nguyenové nar. 14.07.2007 a Nataši Nguyenové nar. 07.03.2004, bytem u matky na
příjmení Gorolová - Gorolová, bylo zahájeno správní řízení.
Poučení:
Účastníci řízení, pokud zákon nestanoví jinak, jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy po celou dobu řízení, až do vydání rozhodnutí, pokud správní orgán usnesením
neprohlásí v jaké lhůtě (§ 36 odst. 1 správního řádu).
Účastníci řízení v souladu s ust. § 36 odst. 2 správního řádu mají právo v řízení vyjádřit své
stanovisko a v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu právo vyjádřit se k podkladům pro
vydání rozhodnutí ve lhůtě do 5 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Po uplynutí lhůty
bude vydáno v souladu s ust. § 71 správního řádu rozhodnutí ve věci samé.

Účastníci řízení mají právo před vydáním rozhodnutí být seznámeni a vyjádřit se k podkladům
pro vydání rozhodnutí. Netýká se účastníka řízení, který se práva k vyjádření k podkladům
vzdal (§ 36 odst. 3 správního řádu).
Účastník řízení nebo jeho zástupce (zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec) dle ust. § 31
správního řádu nebo na základě plné moci dle ust. § 33 správního řádu; kterou lze učinit
písemně nebo ústně do protokolu, je povinen na požádání oprávněné úřední osoby předložit
průkaz totožnosti (OP), případně jiný doklad, ze kterého lze ověřit podobu, jméno, příjmení,
datum narození a adresu trvalého pobytu (§ 36 odst. 4 správního řádu).
Zástupce v souladu s ust. § 32 a § 33 správního řádu vystupuje v řízení jménem
zastupovaného a z úkonů mu přímo vznikají práva a povinnosti zastoupeného.
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Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že rozhodnutí
je v právní moci dle ust. § 73 správního řádu (§ 38 odst. 1 správního řádu).
Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán
pořídil kopie spisu nebo jeho části za úplatu dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, a to 15 Kč za každou započatou stránku (§ 38 odst. 4 správního řádu).
Účastníci řízení jsou povinni správnímu orgánu poskytovat veškerou potřebnou součinnost při
opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu).
Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu).
Dne 13.07.2021

Jana Skurka
vedoucí matričního oddělení
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