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Zádost 0 poskytnutí iníbrmací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený panc,,

Magistrát města Přerova, Odbor ekonomiky, oddělení mistních příjmů obdržel dne 29,04.2014
pod čj. MMPr/OSl665l20I4lOE/Jar Vaši žádost ze dne 28.04.2014 o poskytnuti iníbrnrací dle
zákona č. l06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znéní pozdějších předpisťr. Tato
žádost se týkala jeclnak hrazení poplatku za komunální odpad za pohřešované osoby, jenž s Vámi
sdílí trvalé bydliště, tak inťormací kjejich trvalému pobytu. O poskytnrrtí intbrrrrací ve věci
trvalého pobytu ( bod č. 1 a é. 2 žádosti) byl požádér;r Odbor evidenčníclr správních slLržeb
a obecnílro živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, K bodu č, l, č. 2
a k druhé části bodu č. 3 žádosti sdělujeme následující:

K bodu č. 1 žáclosti:

Po posouzení této části žádosti dospěl magistrát k závéru, že na poskytnutí těclrto iníbrnrací
sevsouladusustanovení§2odst.3zékonač.10611999Sb.,osvobodnémpřístrrpukinťormacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,informační zákon"), tento zákon nevztahuje, nebot'
se jedrrá o informace, jejichž poskytování upravuje zvláštní zákon, a tím je v totnto případě zákon
č, 133/2000 Sb,, o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znětlí
pozdějších předpisů (dále jerr ,,zákon o evidenci obyvatel"). Zákon o evidenci obyvatel
v ustanovení § 8 obsahuje komplexní speciální írpravu podmínek poskytování , ÚdajŮ

z inlbrmačnílro systému, včetně určení oprávněného subjektu, rozsahu poskytovaných údajů,

obsahr.r a náležitostí žádosti, způsobu jejího podání a způsobu jejího vyřízeni, Magistrát tedy při
posuzování této ěásti žádosti odhlédl od způsobu označení žádosti jako žádosti podle

informačního zákona, a dále se jí zabýval z hlediska obsahu, kdy zkoumal, zda jsou splněny
zákonné předpoklady vydání těchto informací podle zákola o evidenci obyvatel. Poskytování
osobních údajůvedených dle ustanovení § 3 odst, 3 zákona o evidenci obyvatel z inlbrmačního
sytému jiným subjektům upravuje ustanovení § 8 a § 10 odst. 8 tohoto zátkona. Poclle ustanovení

§ 8 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel, posky,tuje ministerstvo, krajský úřad, obecni ťrřad obce
s rozšířenou působností nebo ohlašovna na zŇIadé žádosti obyvateli staršímrr 15 let písemně

údaje vederré v infornračním systému k jeho osobě, dle zákona je možné poskytnout osobě b|ízké
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(kteror-r se dle zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, marržel nebo partrrer)
pouze ťrdaje o datu, místu a okres úmrtí, dále den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti a datrrm nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného, a dále den, který byl v rozhodntrtí soudu
o prohlášerri za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil a clatum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého. Co se týče části Vaší žádosti, zdali jsou
na uvedené adrese vedeny v současnosti (mimo žadatele) i nějaké jiné osoby, tak v souladu
s ustirnovením § 10 odst. 8 ziikona o evidenci obyvatel ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu
na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž
vede úclaj o rrtístě trvalélro pobytu, odpovídající adrese objektu.

Požadované iníbrnrace o tom, zda jsou osoby
popřípadě i něiaké iiné osoby v souěásnosti vedeny na trvalém pobytr.r na a<lrese

Vám nelze tedy ze zákonných důvodů poskytnout.

Lbo_clu č. 2 žádosti:

K žádosti o sdělení irrtbrmací podle bodu č, 2, sdělujeme, že dle ustanovení § 12 octst. 2 zákona
o eviderrci obyvatel ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce
1 písm. c), cit,: ,,zaniklo-\i užívací právo občana k objektu nebo vymezené části abjektu, .jehož
adresa,je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a rteužívá-li občun íartto
objekt nebo jeho vymezenou část"o jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části
nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v ustanovení § 10 odst. 6 písm, c). Za oprávněnor"r
osobu se tedy považuje osoba starší l8let, svéprávná, která je oprávněnavžív,al objekí nebojeho
vymezenou Část, anebo je provozovatelem ubytovacího zaří:zení, Oprávněná osoba mLrsí vžcly
doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu.
Tnalý pobyt netnťtže být zrušen, nezaniklo-Ii užívací právo občana kobjektu nebo vymezené
Části objektu (čímž je myšleno zejména vlastnické a spoluvlastnické právo), jehož adresa je
v evidenci obyvatel uveclena jako místo trvalého pobytrr občana. Zvýše uvedených zákorrnýclr
dŮr,odŮ tak nenrťrže vlashríkovi zrušit ťrdaj o místě trvalého pobytu žádnájiná osoba, a to ani
ustanovený opatrovnik osoby dlouhodobě pohŤešované.

Co se týče otázky tbktického nevytváření žádného odpadu těmito osobami, odpověď je třeba
hledai v právním předpise města, a to v obecně závazné vyhlášce statutarního města Přerova
č. 6/2012, o místnírrr poplatku za proyoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších změn, která v čl. 6 rrpravuje
osl,obození a úlevy od tohoto místního poplatku. podle tohoto článku citované vyhlášky
se od poplatliu v přísltršnérn kalendářním loce osvobozují pouze ty,to osoby:
a) _ poplatníci, kteří mají trvalý pobyt na území města, ale zdržqi se v jiné obci
v Ceské republice a zde platí buď poplatek za komunální odpad stanovený obecně závaznou
vyhiáškou, nebo platí ťrhl,aclu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, vyttžívání a odstrarioviiní
komrrnálníclr odpadů na základě smlouvy s obcí,
b) poplatníci, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vyšetřovaci vazbě,
c) poplatnici, kteří jsou umístěni v kojeneckých ústavech, v dětských domovech a ve
výchovných ústavech,
d) poplatníci, ktet'í jsou hospitalizovani ve zdravotnických zařízeních (zejména

v nenrocnicích, v léčebnách dlouhodobě nemocných a v jiných prostoráclr r"rrčenýclr

pro poskytoviiní zdravotních služeb) nepřetržitě déle než 3 měsíce,
e) poplatníci, kteří se zďržují v zahraniěí nepřetržitě déle než 6 měsíců za účelem studia
nebo zaměstnání nebo trvalého pobytu v zattaničí,
D poplatníci s nrístetn trvalého pobytu v sídle ohlašovny Magistrátu města Přerova, Bratrsltá
34, 750 1 l Přerov 2, přičemž na území města se nezdržují a není známjejich skutečrrý pobyt,
g) poplatníci ve věku do 1 roktr.
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Upustit od vyměřovarrí poplatků osobám uvedeným v žádosti je v tomto přípattě možné pollze na

základě pravomocného rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, kdy teprve toto rozhodnutí
představlrje doklad o smrti osoby se stejnými úěinky, jako má úm,rlní list, Ke dni, který bude

v tomto rozhoclnutí označen jako den smrti, bude ukončena poplatková povinnost, a to i zpětně,

K druhé části bodrr č. 3jádosti:

Odpor,ěd' na otázku, cit,: ,, ... zdali by bylo možno tyto poplatlry pohřešovtlným osobúrn odpustit,

neb ,iejic:h y,ymcihání bucle komplikované ", j.p již uvedena v odpovědi na otázku č. 2 žádosti, ltdy
poté, co bude pravomocnýnr rozhodnutím s'Ótldu o prohlášení těchto osob za mrtvé stanoven den
jejich smrti, br_rde poplatková povinnost zpětně k tomuto datu ukončena. Z uvederrého l'yplývá,
že za tuto dobu daňový nedoplatek nevznikne a správní orgán jeho vymáhání nezahájí.

Dále Vám sdělujeme, že poskytnutí informací k první části bodu č. 3 žádosti je řešerro

sal-nostatným rozhodnutím, které Várn dnes rovněž zasíláme.
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