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Vážený pan

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 14.10.2021
Vážený pane doktore,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 14.10.2021 doručena
prostřednictvím datové schránky podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla
takto ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval poskytnutí následujících informací:
1) O kolika žádostech o zápis zahraničního manželství/partnerství rozhodoval Odbor matrika
(zvláštní matrika) podle zák. č. 301/2001 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v období mezi
lety 2010-2020?
2) V kolika případech byla v uvedeném období Odborem matrika (zvláštní matrika) žádost o
zápis zahraničního manželství/partnerství (odvolání) zamítnuta, příp. zněl výrok tak, že
žádosti se nevyhovuje?
Rovněž jste si žádal o „poskytnutí všech zamítavých rozhodnutí (včetně rozhodnutí s výrokem „se
nevyhovuje“) vydaných v letech 2015-2020 Odborem matrika (zvláštní matrika) v řízení podle zák.
č. 301/2001 Sb., o matrikách, ve věcech žádostí o zápis zahraničního manželství nebo partnerství“.
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti jsme žádost předali Odboru matrika ÚMČ BS, který Vám
sděluje následující informace. V letech 2010-2020 provedl Odbor matrika (Oddělení zvláštní
matrika) ÚMČ BS na základě obdržených žádostí o zápis do zvláštní matriky celkem 44 895 zápisů
manželství a 230 zápisů registrovaného partnerství. Tabulku s počty zápisů v jednotlivých letech
Vám zasíláme v příloze. V uvedeném období byla zamítnuta jedna žádost o zápis do zvláštní matriky
(s výrokem „žádosti se nevyhovuje“). Rozhodnutí Vám zasíláme v anonymizované podobě v příloze
tohoto přípisu.

-2Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona
v zákonné lhůtě.
S pozdravem

Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
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