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Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 06.08.2018
Vážený pane magistře,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 28.08.2018 doručena Vaše
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Dovolujeme si Vás informovat, že elektronicky
učiněné žádosti dle informačního zákona mají být dle ust. § 14 odst. 3 informačního zákona podány
prostřednictvím elektronické adresy podatelny. Vaši žádost jsme nicméně na elektronickou adresu
podatelny zaslali.
V žádosti jste požadoval:
1) „Sdělení, zda je ze strany Vaší obce/města/městské části od snoubenců v případě vydání
povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost
vybírán jakýkoliv poplatek či platba nad rámec správního poplatku ve výši 1.000 Kč podle
položky 12 písm. c) přílohy zákona č. 634/2004, o správních poplatcích, včetně jakýchkoliv
plateb hrazených na základě soukromoprávní dohody mezi obcí a snoubenci.
2) Sdělení, na jakém právním základě je jiný poplatek či platba nad rámec výše uvedeného
správního poplatku od snoubenců vybírána (např. dohoda mezi obcí a snoubenci, obecně
závazná vyhláška obce, nařízení rady obce, sazebník poplatků atp.). Zároveň prosím
o poskytnutí dokumentu, na jehož základě je jiný poplatek či platba vybírána.“
K Vaší žádosti sdělujeme, že náš matriční úřad vybírá v případě vydání povolení uzavřít manželství
mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost pouze správní poplatek stanovený
sazebníkem, ve výši 1.000 Kč. Žádné další platby ani poplatky nad zákonem stanovený rámec
nejsou ani stanoveny ani vybírány.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

