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Vážený pane,

dne 19.3.2019 jsme obdrželi Vaší žádost o informaci. Jelikož jsme z textu žádosti nerozeznali
zda je to žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 1 06/ 1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Pro upřesnění jsme se na Vás 21.3.2019 obrátili
emailem S dotazem: „Ve Vašem textu však není uvedeno, zdaje chcete získat z titulu zákona 106/99 Sb.
nebo dle správního řádu.“ Odvětil jste nám téhož dne: „Pokud není zmínka 0 106/1999 sb. V predmetu a ani
obsahu zpravy, tak se to prislusneho zakona netyka, zadost není v souladu se zakonem“ Považovali jsme

tedy Váš dotaz za obecný dotaz občana, kdy na odpověď dle správního řádu máme lhůtu 30
dnů. Po konzultaci s právníkem jsme došli k názoru, že je vhodné Vám odpovědět V souladu
se zákonem 106/99 Sb., byť o tom máme důvodné pochybnosti.

Obrátil jste se na nás s dotazem, který je u nás veden pod č.j. CJ 01551/2019/taj, ve kterém
požadujete:
1)
2)

Jsou fotopasti provozovány plně v souladu se stanovisky a doporučeními ÚOOÚ týkajících
se provozování kamerových systémů?
Kdy a kým bylo rozhodnuto o umístění fotopasti a prosím o zaslání záznamu o činnostech
všech fotopasti, které jsou provozovány.

Odpovídáme:
Na tlak zastupitelů V končícím funkčním období 2014—2018 a veřejnosti objednal starosta 1 ks
fotopasti BUNATY.

Adl) Tato fotopast byla ve zkušebním provozu nasazena na požadavek občanů na černou
skládku u hnízda kontejnerů na tříděný odpad na křižovatce ul. Mlynářská X Jezdiště. Zásady
a doporučení UOOU byly dodrženy.
Ad2) Rozhodnutí o umístění 1 ks fotopasti bylo učiněno tajemníkem po konzultaci se
starostou 30.1.2019. Záznam této fotopasti je uložen na paměťové kartě fotopasti.
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