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Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Dne 29. 7. 2022 byla Magistrátu města Liberec, odboru správnímu a živnostenskému –
oddělení správních činností, tj. věcně a místně příslušnému správnímu orgánu (dále jen
„povinný subjekt“) doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
zákon o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“). Žádost byla
zaevidována pod číslem CJ MML 166154/22.
Žádostí se domáháte poskytnutí informace o poskytování informací z evidence obyvatel.
Konkrétně otázkami cit: „Jaké doklady je nutné mít s sebou. Jaké jsou poplatky a jak je lze
uhradit. Jaké jsou lhůty pro vyřízení. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní
situace. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány. Podle kterého právního předpisu se
postupuje. Jaké jsou související předpisy. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností.“
Povinný subjekt se předmětnou žádostí ihned po doručení řádně zabýval. V souladu s ust. § 6
odst. 1 InfZ Vám sdělujeme, že Vámi požadované údaje jsou zveřejněny na webových
stránkách města. V portálu občana města Liberec v sekci Potřebuji vyřídit – Ostatní záležitosti
– naleznete podrobný popis životní situace s názvem Poskytování informací z evidence
obyvatel:
https://portal.liberec.cz/situace/oblast/poskytovani-informaci-z-evidence-obyvatel.
S pozdravem
Mgr. Jitka Štíchová v. r.
vedoucí odboru správního a živnostenského
podepsáno elektronicky
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