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Vážený pan 

  

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Vážený pane magistře, 

 

Magistrát města Přerova obdržel dne 18.06.2020 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které 

žádáte o sdělení, z jakého titulu (důvodu) byly využity Vaše údaje ze základního registru 

obyvatel dne 04.06.2019 a dne 16.09.2019. Informace z příslušných pracovišť jsou následující: 

 

 

Dne 04.06.2019 agenda A343, MMPr/128906/2019 – Místní poplatky: 

 

Magistrát města Přerova, odbor ekonomiky jako správce místních poplatků na základě výzvy 

k součinnosti dle ustanovení § 57 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů, žádá o využití údajů z registru obyvatel a registru cizinců u poplatníků, u kterých 

proběhla změna (např. odhlášení, přestěhování, narození, úmrtí apod.) za určité uvedené období 

daného roku. Nejedná se o prověření konkrétního poplatníka, ale o prověření 

poplatníků, u kterých proběhla nějaká změna za určité období. U dotazovaného občana 

proběhla změna trvalého pobytu. 

 

 

Dne 16.09.2019 agenda A343, MMPr/208563/2019: 

 

Dne 11.09.2019 byla na Magistrát města Přerova Odbor evidenčních správních služeb 

a obecního živnostenského úřadu oddělení evidenčně správních agend a matriky podána pod 

spisovou značkou MMPr/208563/2019 žádost o poskytnutí údajů z Informačního systému 

evidence obyvatel ISEO, konkrétně změnových sestav (narození, úmrtí, přihlášení, změny 

pobytu) za celý rok 2018. Údaje byly zpracovány dne 16.09.2019. Tazatel se promítl do sestavy 



„Změna pobytu“, neboť během ledna 2018 provedl změnu trvalého pobytu a z Přerova byl 

odhlášen. Dle čl. 1 Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-27690-25/SC-2018, ze dne 

13.06.2018, ohlašovna odděleně vede běžnou a odkládací evidenci, kdy v odkládací evidenci 

jsou pak mimo jiné založeny přihlašovací tiskopisy občanů, kteří ohlásili změnu místa trvalého 

pobytu. Proto ohlašovna provádí průběžnou kontrolu změn, aby vedená evidence obyvatel byla 

v pořádku a promítly se v ní všechny změny. Rovněž tímto způsobem aktualizujeme voličské 

seznamy. 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

Ing. Gabriela Lonová, v. r. 

asistentka tajemníka 

 

 

 

 

 


