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ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kašperské Hory, jakožto správni orgán věcně a místně příslušný podle § 130 odst. 1 a
§ 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,správní řád") a podle § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obcích"), rozhodl ve smyslu § 67
odst. 1 správního řádu a § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon"), jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona,
o žádosti pana Zdeňka Palici, (dále jen ,,žadatel"), ze
dne 18. 03. 2022, o poskytnutí informaci podle Zákona,

takto:

Podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ve spojeni s § 2 odst. 3 cit. zákona, se žádost žadatele ze dne
18. 03. 2022, o poskytnuti informaci o pobytu v
domově pro seniory v Kašperských Horách, konkrétně pak kdy byla
přihlášena k pobytu ve výše uvedeném zařízení a kdy byl tento pobyt ukončen, o d m It á .

Odůvodnění:

Městský úřad Kašperské Hory obdržel dne 18. 03. 2022 žádost žadatele podle zákona o svobodném
přístupu k informacím, o poskytnuti informací formou písemné informace ohledně pobytu pani

v domově pro seniory v Kašperských Horách, konkrétně pak
kdy byla pani přihlášena k pobytu ve výše uvedeném zařízeni a kdy byl tento
pobyt ukončen.

Podle ustanoveni § 2 odst. 3 Zákona se zákon nevztahuje na poskytování informací o údajích
vedených v centrální evidenci účtů a v navazujÍcÍch evidencích, informací, které jsou předmětem
průmyslového vlastnictví, a dalších informaci, pokud zvláštni zákon upravuje jejich poskytování,
zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a
způsobu poskytnuti informaci.
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Poskytování informaci ohledně obyvatel České republiky a ohledně trvalého pobytu je upraveno
zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon
o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 8 odst. 3 cit. zákona poskytuje
ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna obyvateli staršímu
15 let na základě jeho žádosti písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě a k osobě
blízké s výjimkou údajů uvedených v § 3 odst. 3 písm. s), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle
tohoto zákona zpřístupnit, a v § 3 odst. 3 písm. r), které poskytuje pouze ministerstvo obyvateli
staršímu 18 let do vlastních rukou. K osobě blízké se poskytuji údaje uvedené v § 3 odst. 3 písm. t)
až V). Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě,
vnuk, manžel nebo partner. V § 8 odst. 4 až 10 cit. zákona jsou pak podrobně popsány zejména
způsob, forma, místo podání žádosti a její obsah. Na toto ustanovení dále navazuje § 10 odst. 8 cit.
zákona, podle něhož sdělí ohlašovna vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě
jména, přIjmenI a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovjdajÍcÍ
adrese objektu, přičemž sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu doručeno do
vlastních rukou.

Z výše uvedeného je patrné, že zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o
změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, lze považovat
za zvláštní zákon ve smyslu § 2 odst. 3 Zákona, tedy zvláštní zákon, který upravuje poskytováni
dalších informací, zejména vyřízení žádosti včetně náležitosti a způsobu podání žádosti, lhůt,
opravných prostředků a způsobu poskytnuti informaci, neboť' upravuje přinejmenším náležitosti
(obsah) žádosti a dále způsob, formu a místo jejího podání.

V posuzované věci se žadatel domáhá poskytnutí informaci o pobytu třetí osoby dle Zákona,
konkrétně data počátku a konce trvalého pobytu v objektu ve vlastnictví jiné osoby, tedy údajů,
uvedených v § 3 odst. 2 písm. h) zákona č. 133/2000 Sb., které se evidují v informačním systému
evidence obyvatel a jejichž poskytováni je upraveno v § 8 cit. zákona, jak je shora uvedeno. Upravuje-
ii tedy poskytování těchto informaci tento zvláštní právní předpis, je tím jejich poskytnutí podle § 2
odst. 3 Zákona z logiky věci vyloučeno a Zákon se proto na tyto informace nevztahuje.

Správnímu orgánu proto nezbylo, než žádost žadatele odmítnout ve smyslu § 15 odst. 1 Zákona,
neboť' požadované informace nelze podle Zákona poskytnout (Zákon se na ně nevztahuje).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 Zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu podat
odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím Městského úřadu
Kašperské Hory do 15 dnů ode dne doručeni písemného vyhotovení tohoto rozhodnuti.

Ivana Musilováevidence obyvatel
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