Obecní úřad Albrechtice
Albrechtice čp. 145, 563 01 Lanškroun

Spis: 57/2021
Č.j. OBAL 71/2021/84.1
Dne: 22.2.2021
Vyřizuje: Ficnerová J.

Poskytnutí informací a vyřízení žádosti o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších,
předpisů č.j. OBAL 57/2021 ze dne 15.2.2021
Obsah žádosti:

Vstupy do registru obyvatel je umožněn pouze oprávněné osobě, která provádí výkon
státní správy v systému Czech Point, v agendě ohlašovna – evidence obyvatel, tím je
na obecním úřadě pověřený úředník, který je pouze jeden.
27.6.2018 – ověření adresy pro aktualizaci seznamu voličů pro volby 2018.
18.7.2018 – ověření adresy pro zaslání výzvy č.j. OBAL 284/2018
27.7.2018 – vstupy v minutových intervalech není technicky proveditelné, jednalo se o
systémový vstup v souvislosti se žádostí o zaslání změnových sestav pro aktualizaci
údajů v registru obyvatel v návaznosti na evidenci obyvatel na ohlašovně, zřejmě byl
prováděn zápis v registru obyvatel nebo došlo ke změně evidenčních údajů.
30.7.2018 - podle žádosti bylo systémově nahlíženo při vygenerování změnové
sestavy pro ohlašovnu na základě žádosti ohlašovny. V tuto noční hodinu nereálný
přímý vstup úředníka obecního úřadu (04:13 hod). Zřejmě u vaší osoby došlo ke změně
evidenčního údaje o trvalém pobytu.
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26.11.2018 – ověření doručovací adresy pro zaslání Usnesení o zastavení řízení
č.j. OBAL 456/2018, spis 159/2017.
14.5.2019 – ověření doručovací adresy – výzva č.j. OBAL 186/2019
10.12.2019 – ověření zda nebyla zřízena v registru osob agenda: adresa pro
doručování , protože jste v obci i po změně evidenčních údajů o trvalém pobytu (viz
doručení této žádosti o informace).
Údaje, které jsme využili pro naši potřebu, byly údaje o evidenčním údaji trvalého
pobytu pro písemnou komunikaci s vámi, aktualizaci evidence obyvatel pro ohlašovnu
a zjištění možnosti zřízení institutu doručovací adresy.
K vaší žádosti sdělujeme, že nás vůbec další údaje o vaší osobě nezajímají a jsou
pro nás nepotřebné.

Ing. Jaroslav Novák
Starosta obce
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