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Městský úřad Náchod 

Kancelář tajemníka 
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod 
 
Vaše Čj.:       
Ze dne :  03.11.2017 
 
Sp.zn.:  KS2009/2017/KT 
Čj.(Če.): MUNAC71536/2017/KT 
Vyřizuje:  Ing. Eva Bauerová  
Tel./mobil: 491 405 419 
E-mail:   e.bauerova@mestonachod.cz 
 
 
Datum:  07.11.2017 
 
Sdělení o odložení části žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; 
poskytnutí informace 

Vážený pane         , 

město Náchod obdrželo dne 03.11.2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „InfZ“), v níž se domáháte následujících informací, 
cit.: 

1. Jaká je maximální a průměrná odezva Informačního systému evidence obyvatel, tj. v Registru 
rodných čísel, Evidence obyvatel, Evidence občanských průkazů a Evidence cestovních dokladů 
na vašem úřadě? 

2. Který úkon v Informačním systému evidence obyvatel je časově nejnáročnější a kolik zabere času? 

3. Jaký evidujete celkový počet výpadků Informačního systému evidence obyvatel v letech 2014, 
2015, 2016 a k datu podání žádosti v roce 2017? Prosím, uveďte údaje za každý rok zvlášť. 

4. Podporuje váš úřad provoz okresní / lokální databáze Informačního systému evidence obyvatel na 
lokálním serveru? 

5. Pokud ano, jaké jsou finanční náklady spojené s jeho provozem? 

6. Kdy tento provoz zajišťuje? V případě, kdy jej zajišťujete svými vlastními silami, jaká je personální 
a časová náročnost zajištění tohoto provozu? 

Vaše žádost byla v rámci Městského úřadu Náchod předložena odboru správnímu, v jehož kompetenci je 
dle organizačního řádu zajišťování výše uvedené agendy, a to v přenesené působnosti. Na základě 
vyjádření vedoucí úřednice  tohoto odboru Vám sdělujeme následující: 

K bodu 1. a 3.:  Podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty, mezi které náleží kromě jiného i orgány  
územních samosprávných celků, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. 
Problematika rychlosti fungování informačních systémů veřejné správy ve smyslu Vašeho dotazu 
uvedeného v bodu 1. však nespadá do kompetence Městského úřadu Náchod, tento úřad rychlost odezvy 
(myšleno rychlost, s jakou se zápis či změna zápisu promítnou do informačního systému) není dle žádného 
právního předpisu povinen evidovat ani jinak sledovat. Rovněž k dotazu v bodu 3. sdělujeme, že úřad  
neeviduje ani výpadky informačních systémů, neboť mu to žádný předpis neukládá. Informace, které 
požadujete v bodech 1. a 3., se tedy k působnosti Městského úřadu Náchod (ani města Náchoda v jeho 
samostatné působnosti) nevztahují, a z tohoto důvodu Městský úřad Náchod podle § 14 odst. 5 písm. c) 
InfZ Vaši žádost o poskytnutí těchto informací  o d k l á d á. Nad rámec InfZ Vám sdělujeme, že 
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příslušná problematika, kterou zmiňujete v bodech 1. a 3. Vaší žádosti, je v kompetenci Ministerstva vnitra, 
které je správcem informačního systému evidence obyvatel. 

K bodu 2.: Za časově nejnáročnější považuje Městský úřad Náchod úkony související s přihlášením 
trvalého pobytu osoby v případě, že osoba dosud měla trvalý pobyt v jiné obci. Celková doba potřebná 
k provedení příslušných úkonů v případě, že osoba zároveň splní všechny povinnosti spojené s ohlášením 
změny trvalého pobytu, činí cca 10 – 15 minut. 

K bodu 4.: Městský úřad Náchod žádný provoz okresní ani lokální databáze informačního systému 
evidence obyvatel na lokálním serveru nepodporuje. 

K bodu 5. a 6.: Vzhledem k odpovědi uvedené k bodu 4. není třeba na tyto otázky odpovídat.  

 

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení bodu 1. a 3. Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete na postup 
Městského úřadu Náchod podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u Městského úřadu 
Náchod do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení (§ 16a odst. 3 písm. a/ InfZ). O stížnosti bude 
rozhodovat Krajský úřad Královéhradeckého kraje.  

 

S pozdravem 

 

Mgr. Hana Mílová 
tajemnice  
 
 
 

 

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 2/0/0 


