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Odpověď na žádost o podání informace dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění.
K Vaší žádosti doručené dne 10. 11. 2011, která se týká informace, zda paní Andrea S., má
adresu trvalého pobytu vedenou v informačním systému evidence obyvatel na adrese Liberec,
Liberec I – Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, a od kterého data Vám sdělujeme:
Vámi požadované informace Vám v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon o svobodném přístupu
k informacím), nelze poskytnout.
Cit: „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní
údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich
ochranu“.
Dále zákon o svobodném přístupu k informacím v § 2 odst. 3 poskytnutí informací vylučuje
v případech, kdy poskytování údajů upravuje zvláštní zákon. Poskytování údajů vedených
v informačním systému evidence obyvatel je upraveno speciální právní normou, zákonem
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů,
v platném znění (dále jen zákon o evidenci obyvatel).
Cit: „Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového
vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména
vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků
a způsobu poskytnutí informací“.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro poskytnutí Vámi požadovaného údaje není možné
postupovat dle zákona o svobodném přístupu k informacím, ale je nutné postupovat dle
zvláštního zákona, tj. zákona o evidenci obyvatel. Tento právní předpis v § 8 mimo jiné
stanoví, že obyvateli staršímu 15 let, na základě písemné žádosti, jsou poskytovány údaje
vedené v informačním systému pouze k jeho osobě a k osobě blízké. Dalším subjektům je
možné poskytovat údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek
stanovených zákonem o evidenci obyvatel nebo zvláštním právním předpisem.
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