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Informace o žádosti doručené na městský úřad 

 

Informace poskytla: 01.10.2020 Jana Poláková, referentka odboru vnitřních věcí 

Zveřejněno dne: 01.10.2020 

Předmět žádosti: 

Žadatel se dne 24.09.2020 obrátil na Městský úřad Rýmařov jako příslušný povinný subjekt dle zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí 
informací: 

1. Jména, příjmení a dat narození všech osob, které měly v období od 27.03.2019 nahlášen trvalý 
pobyt v nemovitosti, jejímž vlastníkem je na základě plné moci zmocnitel žadatele, ať už je to 
pobyt trvalý již skončený, či dosud trvající. 

2. Uvedení období, po které měly všechny tyto osoby veden v předmětné nemovitosti trvalý 
pobyt po 27.03.2019. 

3. Sdělení titulu, na jehož základě dle § 10 odst. 6 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., zákon o 
evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), 
ve znění pozdějších předpisů, došlo k zápisu trvalých pobytů těchto osob do předmětné 
nemovitosti. V případě, že šlo o souhlas oprávněné osoby, žadatel žádá o sdělení, kdo byl touto 
oprávněnou osobou. 

Poskytnuté informace: 

1. Byla poskytnuta jména, příjmení a data narození všech osob, které měly v období od 
27.03.2019 nahlášen trvalý pobyt v předmětné nemovitosti. 

2. Byly poskytnuty požadované údaje. 

3. Byly poskytnuty požadované údaje – dvě osoby jsou k trvalému pobytu hlášeny od narození, 
čtyři přihlášeny oprávněnou osobou po předložení nájemní smlouvy, ostatní osoby při 
ohlašování místa trvalého pobytu v souladu s § 10 odst. 6 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., 
zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, doložily oprávněnost užívání objektu - nájemní 
smlouvy uzavřené mezi jednotlivými osobami a spoluvlastníkem nemovitosti. 

 

Povinný subjekt vyhověl žádosti v plném rozsahu zasláním požadovaných informací. 

 


