
Dobrý den, 

podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení na níže 
uvedenou otázku: 

"Bylo někdy Vaším matričním úřadem do matriční knihy zapsáno jméno Honza (přesně v tomto 
tvaru)? Pokud ano, kolikrát?" 

Děkuji za vyřízení. 

S pozdravem 



Magistrát města Ostravy 
odbor vnitřních věcí 

Vaše značka: 

Ze dne: 

Č. j.: SMO/028168/23/Vnitř.

Sp. zn.: S-SMO/025241/23/Vnitř./2 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 17.01.2023 
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Paní 

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

Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy (dále jen „povinný subjekt") obdržel dne 13.01.2023 Vaši 

žádost o poskytnutí informací dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím"). V podané žádosti požadujete 

poskytnutí informací týkajících se zápisu jména „Honza" do matričních knih, vedených naším úřadem. 

Konkrétně žádáte o sdělení následující informace: 

"Bylo někdy Vaším matričním úřadem do matriční knihy zapsáno jméno Honza (přesně v tomto tvaru) ? Pokud 

ano, kolikrát?" (dále jen „žádost"). 

Podle ust. § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty, kterými jsou státní 

orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, povinny poskytovat informace 

vztahující se k j ej ich působnosti. V souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, 

jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o matrikách"), se matriční události zapisují do matriční knihy, kterou vede příslušný matriční úřad. Dle ust. § 2 

odst. 1 písm. a) zákona o matrikách se matričními úřady v územně členěných statutárních městech rozumí 

úřady městských obvodů nebo úřady městských částí, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo 

vnitra prováděcím právním předpisem. Tímto prováděcím předpisem je vyhláška Ministerstva vnitra 
č. 207/2001 Sb. ze dne 8. června 2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která ve svém ust. § 1 odst. 2 přímo 
stanovuje, že pro správní obvod Ostrava-město jsou jako matriční úřady určeny tyto: Klimkovice, Mariánské 
Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava - Jih, Polanka nad Odrou, Poruba, Radvanice 
a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Stará Ves nad Ondřej nicí, Svinov, Senov, Václavovice, Velká Polom, 
Vítkovice, Vratimov, Vřesina. 

Z uvedeného vyplývá, že Magistrát města Ostravy není matričním úřadem, není tedy oprávněn evidovat 
jakékoliv údaje zapisované do matričních knih, a nemá tudíž ani žádné informace o tom, kolikrát bylo jméno 
„Honza" u j ednotlivých matričních úřadů zapsáno nebo zda bylo vůbec zapsáno. Z tohoto důvodu Magistrát 
města Ostravy podle ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím Vaši žádost 
odkládá, jelikož tyto požadované informace se nevztahují k působnosti Magistrátu města Ostravy. 
Zároveň Vám doporučujeme obrátit se s dotazem na informaci uvedenou ve Vaší žádosti přímo na výše 
jmenované matriční úřady, k j ej ichž působnosti se Vámi požadovaná informace vztahuje. 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
www.ostrava.cz 
posta@ostrava.cz 

IČ 00845451 DIČ 0Z00845451 
Číslo účtu 27-1649297309/0800 
ID DS 5zubv7w TRAV!!! 
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Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup Magistrátu města Ostravy podat 
stížnost dle ust. § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. Stížnost můžete podat u Magistrátu města 
Ostravy do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje. 

S pozdravem 

-podepsáno elektronicky-
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