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Sdělení dle zákona č. 10191999 Sb.-počet vyjádření k umístění monitorovacích kamer na

území MČ Pl

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor informatiky, rozhodl na základě

ustanovení či 14 a © 15 zákona č. 106?Í 1999 Sb., o svobodném řístu u k informacím ve znění

pozdějších předpisů, o žádosti žadatele

vedené pod sp. zn. S-MHMP 17623263017, jímž byly požadovány informace.

Žadatel ve Své žádosti žádal o podání informace: — a to sdělení — kolik vyjádření v samostatných

žádostech pouze k umístění monitorovací kamery, či monitorovacích kamer na budově na území

Prahy 1 vydávalo oddělení krizového managementu — MHMP, a to za období od 1. l. 2015 do

31. 10. 2017. Povinný subjekt posoudil Žádost z hlediska splnění zákonných náležitostí a na

dotaz žadatele sděluje

následující:

Kamerové systémy nespadají do kompetence odboru kanceláře ředitele, oddělení krizového

managementu. Kompetentní vyjádřit se ke kamerovým systémům je odbor informatiky,

konkrétně oddělení technického zabezpečení bezpečnostního systému, jehož specialisté se

zabývají rozvojem Městského kamerového systému hlavního města Prahy, jeho budováním,

rozšiřováním a zajišťováním trvalé provozuschopností celého systému.

Sídlo: Mariánské nám. 2,32, 110 01 Praha 1

Pracoviště: Jungmannova 35/29. 110 00 Praha 1

Kontaktní centrum: 12 451.47 fax: 236 ÚU? 15?

HZ E-mail: postaňlprahaégg, ID DS: 481a97h



V žádném případě však odbor informatiky není oprávněn vydávat vyjádření v samostatných

žádostech k umístění monitorovacích kamer soukromým osobám a toto vyjádření nevydává ani

oddělení krizového managementu odboru kanceláře ředitele. Odbor informatiky vydává

stanoviska v rámci stavebního řízení pouze ke kamerám Městského kamerového systému

hlavního města Prahy, jejichž provoz by byl v rámci úprav ovlivněn.

Na doplnění uvádím, že je oddělení krizového managementu dotčeným orgánem podle & ISIS

zák. č. 239f20008b., zákon o integrovaném záchranném systému, a to zhlediska ochrany

obyvatelstva při rozhodování o povolování a umísťování staveb, změnách staveb a změnách

v užívání staveb, odstraňování staveb a při rozhodování o povolení a odstraňování terénních

úprav a zařízení .

Poučení () odvolání :

Proti tomuto rozhodnutí je podle ustanovení & 16 odst. 1 a 2 zákona č. 10610999 Sb. ve znění

pozdějších předpisů, ve Spojení s ustanovením & 81 a násl. zákona č. 5003004 Sb., správní řád

ve znění pozdějších předpisů, přípustné odvolání, které se do 15 dnů ode dne oznámení tohoto

rozhodnutí podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání bude

rozhodovat nadřízený správní orgán, jímž je Ministerstvo vnitra. Lhůta k podání odvolání

počíná běžet dnem následujícím po dni oznámení tohoto rozhodn utí.
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