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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Odbor kontroly a komunikace Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 21.02.2014
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, žádáme o studii, kterou si nechala MČ Praha 10 zpracovat na kamerové systémy,
které jsou ve výši 90 mil. Kč schválené v rozpočtu pro 2014. Zároveň žádáme o poskytnutí
smlouvy vč. všech jejich dodatků se zpracovatelem této studie a všechny faktury, které byly
za tuto studii proplaceny. Zároveň žádáme o veškeré další podklady, které obdrželi
zastupitelé k položce "kamerové systémy", při projednávání rozpočtu na zastupitelstvu
10.2.2014“.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme
v následující formě: na technickém nosiči dat (CD) zasílaného na adresu Oblouková 491/14,
101 00 Praha 10, tj. sídla Vašeho občanského sdružení.
Zároveň Vás tímto informujeme, že k položce ,,kamerové systémy“ členové Zastupitelstva
městské části Praha 10 samostatný materiál neobdrželi. Na jednání zastupitelstva bylo toto
téma projednáváno pouze v rámci schvalování návrhu rozpočtu.
V žádosti požadujete zaslání předmětných informací elektronicky na e-mail:
foi-request-755-23d3dd39@inforprovsechny.cz. V této souvislosti Vám sdělujeme, že
požadované informace nelze vzhledem k jejich obsáhlosti zaslat e-mailem jak bylo Vámi
požadováno. Povinný subjekt se od Vašeho požadavku odchýlil z důvodu, že by pro něj
takovýto úkon představoval nepřiměřenou zátěž. Pro upřesnění uvádíme, že se jedná o
poskytnutí dokumentace o objemu více než 100 MB.
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel.: +420 267 093 435
fax: +420 2
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

Vzhledem k obsáhlosti poskytované dokumentace obsahující zbytek požadovaných
informací, zveřejňujeme podle § 5 odst. 3 InfZ, pouze tuto doprovodnou informaci.
Zároveň vás informujeme, že bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, která Vám
souběžně zasíláme do datové schránky Vašeho občanského sdružení.

Mgr. Tomáš Pospěch
vedoucí odboru kontroly a komunikace
,,podepsáno elektronicky“

,,otisk úředního razítka“

