Úřad městské části Praha 10
odbor hospodářské správy

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-012955/2017
Vyřizuje linka: Vilímková, 338
V Praze dne: 3.2.2017

Vážený pan
Mgr. Michal Kroft, advokát
e-mail: kroft@nwd-legal.com
ID DS: nu3g5hb

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor hospodářské správy obdržel dne 30.1.2017
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění:
„Vážení,
tímto Vás s největší zdvořilostí žádám o sdělení a poskytnutí těchto informací:
- poskytnutí informace, zda jsou před vchodem do Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68,
101 38, Praha 10, umístěna jakákoliv záznamová zařízení ( kamery), která snímají vchod osob do
budovy ze všech vchodů jednak pro veřejnost i pro zaměstnance a jejich bezprostřední okolí ? Pokud
ano, kde jsou kamery umístěné, jak dlouho a za jakých podmínek je uchováván záznam? Pokud
ano, bylo, potažmo byla-li, tato zařízení funkční, popřípadě, která z nich byla funkční od 1.7.2016
do 8.10.2016?
- poskytnutí záznamu ze všech záznamových zařízení od 1.7.2016 do 8.10.2016 z kamer a v místech
uvedených v prvním bodě na CD,
Ve lhůtě co možno nejkratší, nejpozději však v zákonné lhůtě. Informace žádám poskytnout
v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu, případně zaslat na datovém nosiči
na adresu Senovážné náměstí 8, 110 00 Praha 1.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě
– elektronicky na Vámi uvedený e-mail a do Vaší datové schránky.
1. Před vchodem do Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38, Praha 10, nejsou umístěna
záznamová zařízení (kamery), dle Vámi uvedené specifikace.
2. S odkazem na bod 1. tedy nemá povinný subjekt Vámi požadovaný záznam.
Jako doprovodnou informaci sdělujeme, že umístění záznamových zařízení (kamer) pokrývá pouze
pochozí terasu Úřadu městské části Praha 10 včetně parkoviště, kamery nesnímají vchod a vstupy osob
do budov A, B a C. Videozáznam (nikoliv audiozáznam) je využíván k okamžité kontrole ostrahou na
vrátnicích a dále ukládán na bezpečném úložišti po dobu tří dnů. Déle není záznam archivován a
automaticky se po uplynutí této lhůty maže. Kamerový systém objektu ÚMČ Praha 10 je registrován

ÚOOÚ, naše registrace je k nahlédnutí na: http://www.uoou.cz, registrační číslo MČ Praha 10 je
00001438. Tyto kamery však nesplňují definici požadavku v bodu 1.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Ing. Martina Floriánová
vedoucí odboru hospodářské správy

„otisk razítka“

„elektronicky podepsáno“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093514
fax: +420
http://www.praha10.cz

