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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5
písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, vyrozumění žadatele
Správa základních registrů (dále jen „SZR“) jakožto povinný subjekt ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržela žádost
o poskytnutí informací žadatele Intellmaps s.r.o., IČO: 06682456, Čumpelíkova
1885/11a, 182 00 Praha, e-mailová adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
doručenou dne 21. května 2021.
Žadatel podal žádost tohoto znění:
Seznam obcí ČR ve formátu Excel nebo CSV, seznam bude obsahovat IČO obce,
kód obce LAU2 a název obce.
Žádost se nevztahuje k působnosti SZR. SZR nespravuje žádný ze základních
registrů ani jiný informační systém veřejné správy, který by požadované informace
obsahoval, a nemá požadované informace k dispozici ani v jiné podobě.
S odkazem na § 7 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění pozdějších předpisů doplňujeme, že SZR není oprávněna k přístupu
k obsahu referenčních údajů obsažených v základních registrech s výjimkou
přístupu v rámci agendy, pro jejíž výkon byla zaregistrována. Mezi registrovanými
agendami SZR není taková agenda, která by SZR opravňovala poskytnout žadateli
požadované údaje.
Žadateli se doporučuje, aby se obrátil v této věci na Ministerstvo vnitra.
Podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ platí, že pokud se požadované informace
nevztahují k působnosti povinného subjektu, ten žádost odloží. Protože SZR není
oprávněna poskytnout žadateli požadované údaje, není příslušná žádost vyřídit,
pročež žádost tímto odkládá.

Poučení:
Pokud s odložením žádosti nesouhlasíte, můžete podat stížnost podle § 16a InfZ,
a to u SZR ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. O stížnosti bude
rozhodovat Ministerstvo vnitra.
S pozdravem
otisk úředního razítka
Ing. Michal Pešek
vedoucí služebního úřadu
ředitel Správy základních registrů
podepsáno elektronicky

Vyřizuje: Ing. Jitka Sládková, Ph.D.
tel.:
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e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
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