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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 17.03.2020
Vážený pane magistře,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 17.03.2020 doručena
prostřednictvím datové schránky Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
V textu své žádosti jste jako povinný subjekt uvedl Obvodní soud pro Prahu 10, který jste žádal
o poskytnutí požadované informace, přestože žádost byla adresována Oddělení zvláštní matriky
ÚMČ BS. Vzhledem k tomu, že v záhlaví Vaší žádosti byl jako adresát uveden ÚMČ BS, který je
povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 informačního zákona, byla Vaše žádost ÚMČ BS přijata a
posouzena v souladu s informačním zákonem. Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti v souladu
s ust. § 14 odst. 2 informačního zákona.
Ve své žádosti jste požadoval poskytnutí informace, zda povinný subjekt eviduje úmrtní list paní
, rozené
, pravděpodobný rok nar.
, pravděpodobný den
úmrtí dne
nebo
v
. Rovněž jste žádal poskytnutí informace, zda
povinný subjekt poskytl úmrtní list zemřelé
, rozené
,
pravděpodobný rok nar.
, pravděpodobný den úmrtí dne
nebo
v
,
příslušnému orgánu k zahájení řízení o pozůstalosti, a dále o informaci, kdo tímto příslušným
orgánem je.
K Vaší žádosti sdělujeme, že Oddělení zvláštní matriky ÚMČ BS neeviduje zápis úmrtí paní
, rozené
. Vzhledem k neexistenci úmrtního listu této osoby nedošlo
k jeho postoupení a nelze ani určit příslušný orgán v této věci.
Požadované 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

