
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím.  
 

Žádost číslo: 43 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 97290/2021 

Žádost přijata a zaevidována dne: 30.08.2021 

Obsah žádosti: Přesný čas narození 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 
zpracování odpovědi: SVV 

Odpověď poskytnuta dne: 31.08.2021 

Odpověď poskytnuta:  Odložení žádosti pro nepříslušnost 

Přílohy: 0 

 
Odpověď:   
 
Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Městský úřad Šumperk obdržel dne 30.08.2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“)  
o poskytnutí informace týkající se přesného času Vašeho narození. 

Dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se 
k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že problematika času narození nenáleží  
do působnosti Městského úřadu Šumperk, Vaši žádost o poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 
písm. c) InfZ Městský úřad Šumperk odkládá.  

Ve věci Vaší žádosti můžete v souladu s § 24 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 
příjmení, ve znění pozdějších předpisů, požádat Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor 
majetkový, právní a správních činností, u kterého je uložena sbírka listin, o vydání potvrzení ze 
sbírky listin – zjištění času Vašeho narození. K žádosti prosím doložte prostou kopii Vašeho 
rodného listu z obou stran, správní poplatek činí 50 Kč. Informace by Vám poskytli zaměstnanci 
zmíněného odboru. Se svou žádostí se také můžete obrátit na dokumentační oddělení Nemocnice 
Šumperk a.s.  

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup podat stížnost dle 
§ 16a InfZ prostřednictvím Městského úřadu Šumperk ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení 
tohoto sdělení. Stížnost bude postoupena Krajskému úřadu Olomouckého kraje. 

                                                                                             

S pozdravem,  

Ing. Petra Štefečková 

Vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 


