ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
čj.: KUJCK 22956/2012 KHEJ/3

datum: 10. 9. 2012

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dobrý den,
na Vaší žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 5. 9. 2012, týkající se poskytnutí informace ve
věci:
zjištění přesného času narození dětí;
Vám sdělujeme následující:
vydání potvrzení o údaji ze sbírky listin je upraveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o matrikách“), v ust. § 8 odst. 6
- potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin vydává úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad, který tuto sbírku
vede, tomu, kdo osvědčí právní zájem, pokud údaj nelze zjistit z matriční knihy nebo je vznesena námitka proti správnosti
zápisu v matriční knize.
Potvrzení lze v souladu s ust. § 25 odst. 1 písm. a) zákona o matrikách vydat fyzické osobě, které se zápis týká, členům její
rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům. Za členy rodiny se, pro účely zákona o matrikách dle ust. § 8
odst. 10 téhož zákona, považuje manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci. Za vydání potvrzení je dle zákona
634/2004 Sb., zákona o správních poplatcích, položky 3, písm. a) sazebníku, který tvoří přílohu tohoto zákona, stanoven
správní poplatek ve výši 50 Kč. Při podání žádosti o vydání potvrzení o údajích ze sbírky listin se žadatel prokáže platným
dokladem svoji totožnosti a předloží matriční doklady – rodný list žadatele a rodné listy dětí. Pokud žadatel požaduje
zaslání potvrzení, je nutné do žádosti doplnit adresu, na kterou budou potvrzení zaslána do vlastních rukou.
A nyní konkrétně k Vaší žádosti o poskytnutí informace:
Pokud je místem narození dětí území Jihočeského kraje, je příslušný k podání žádosti Krajský úřad Jihočeského kraje,
odbor legislativy a vnitřních věcí, správní oddělení, popř. některý z úřadů obce s rozšířenou působností. Žádost lze podat
osobně nebo písemně. Pro včasné a přesné řešení by bylo nejvhodnější, abyste kontaktovala telefonicky nebo
prostřednictvím e-mailu paní Elišku Kirchnerovou kirchnerova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 354 056 nebo Danu Pokornou
pokorna@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 354 056, aby Vám mohla být poskytnuta upřesňující informace a domluven způsob
podání a vyřízení Vaší žádosti.
S pozdravem
Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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