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 MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY 
 Marie Vršecká 
 referentka úseku evidence obyvatel a matriky 
 náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80  Sedlčany 
 

X 
Dopis ze dne:   23. 4. 2019 
Č. j.                     VV/8326/2019,        
Vyřizuje:            Marie Vršecká 
V Sedlčanech    25. dubna 2019 
 
Sdělení k Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Dne 23. dubna 2019 obdržel Odbor vnitřních věcí Městského úřadu Sedlčany žádost o poskytnutí 
informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
Znění žádosti:  
Žádám o poskytnutí informace, jaké osoby byly či jsou přihlášeny k trvalému pobytu na adrese mého 
domu XX XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX. . Údaje o osobách, prosím, poskytnout za období  
od 1. 1. 12016 do současnosti s uvedením dne, kdy došlo k jejich případnému nahlášení či odhlášení 
z trvalého pobytu z uvedeného domu v požadovaném termínu, tedy od 1. 1. 2016 do současnosti.  
 
Žadatel: 
XXXXXX  XXXXXXX 
XX XXXXXXXXXX XXXX 
264 01  Sedlčany 
 
Odpověď Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Sedlčany: 
Vážený pane XXXXXX   XXXXXX, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, spočívající 
v poskytnutí informací, týkající se osob, které byly či jsou přihlášeny k trvalému pobytu na adrese XX 
XXXXXXXXXX XXXX za období 1. 1. 2016 do současnosti s uvedením dne, kdy došlo k jejich 
případnému nahlášení či odhlášení z trvalého pobytu z uvedeného domu v požadovaném termínu, 
tedy od 1. 1. 2016 do současnosti Vám sděluji následující: 
 
Na poskytování Vámi požadovaných informací se vztahuje zvláštní zákon. V tomto případě zák. č. 
133/2000 sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších 
předpisů. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, konkrétně ust. § 2 odst. 3 se 
nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování. 
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Informace Vám tedy budou poskytnuty dle ust. § 10 odst. 8 výše zmiňovaného zákona na Vaši 
písemnou žádost a v rozsahu, který zákon ukládá a umožňuje. 
 
S pozdravem 
  
 
 
 
 
 
 
         
Marie Vršecká v. r. 
referentka evidence obyvatel 
 


