Žádost č. INFO 7/2019 – Zaslání potvrzení o trvalém pobytu žadatele od roku 2003,
a následně, a zaslání kopie tehdejšího občanského průkazu

Informace poskytla:

10. 04. 2019 Mgr. Jana Mašková, odbor občanskosprávní

Zveřejněno dne:

11. 04. 2019

Předmět žádosti: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o
svobodném přístupu k informacím - takto jsem se obrátil na MěÚ Č.Těšín, kde vás chci
požádat o zaslání potvrzení o tom, že jsem od roku 2003 a následně bydlel trvale na adrese
xxxxxxxx Český Těšín, 73701, případně taktéž o zaslání kopie mého tehdejšího občanského
průkazu, když tyto listiny potřebuji pro občansko-právní řízení k insolvenci a majetkovému
vyrovnání.
Poskytnuté informace:
V návaznosti na žádost o poskytnutí informace byla žadateli zaslána odpověď:
Podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., se tento zákon nevztahuje na
poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení
žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu
poskytnutí informaci. Tímto zvláštním zákonem je na úseku evidence obyvatel zákon č.
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o
evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o občanských průkazech“).
Poskytnutí informací podle zákona č. 133/2000 Sb.:
Podle ustanovení § 8 zákona č. 133/2000 Sb. můžete žádost o potvrzení Vašeho trvalého
pobytu na adrese Český Těšín, xxxxxxxx podat (mimo jiné) u kteréhokoliv úřadu obce
s rozšířenou působností (tedy jak na MěÚ Český Těšín, tak i na Magistrátu města Karviné).
Žádost lze podat těmito způsoby:
a) elektronicky na formuláři zpřístupněném ministerstvem vnitra dálkovým přístupem,
který opatříte svým uznávaným elektronickým podpisem nebo podáte prostřednictvím
datové schránky,
b) osobně,
c) v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem (povinnost úředního ověření podpisu
neplatí, pokud žádost podepíšete před orgánem příslušným k poskytování údajů).
Žádost o poskytnutí údajů musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo,
adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Za poskytnutí
údajů z informačního systému evidence obyvatel se hradí (před provedením úkonu) správní
poplatek ve výši 50,- Kč (za každou započatou stránku).
Z uvedeného vyplývá, že Vaše žádost nesplňuje předepsané náležitostí (neobsahuje Vaše
rodné příjmení a adresu trvalého pobytu), podpis na žádosti nebyl úředně ověřen a neuhradil
jste správní poplatek.

Poskytnutí informací podle zákona č. 328/1999 Sb.:
Bohužel nemůžeme vyhovět ani Vaší žádosti o kopii občanského průkazu z tehdejší doby,
neboť občanské průkazy, které byly občanem vráceny z důvodu vyřízení nového občanského
průkazu, jsou neprodleně skartovány a jejich kopie se neuchovávají.
Podle ustanovení § 18a zákona č. 328/1999 Sb. se však můžete obrátit na ministerstvo vnitra
nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností se žádostí o poskytnutí údajů z evidence
občanských průkazů. Z této evidence lze poskytnout (mimo jiné) i údaje o čísle občanského
průkazu, datu jeho vydání a převzetí, označení úřadu, který občanský průkaz vydal, či o
datem skončení platnosti a datu skartace občanského průkazu.
Žádost musí rovněž obsahovat stanovené náležitosti (jméno, popřípadě jména a příjemní,
rodné číslo, číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, adresu místa trvalého pobytu, rozsah
požadovaných údajů) a musí být opatřena Vaším úředně ověřeným podpisem (úředně ověřený
podpis se nevyžaduje, pokud žádost předložíte osobně, podepíšete ji před orgánem příslušným
k poskytování údajů a předložíte zároveň svůj občanský průkaz). Obdobně jako již bylo
uvedeno u poskytování informací z evidence obyvatel, žádost lze podat v elektronické podobě
na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

