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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ve znění pozděj šich předpisů

Vážený panehlavní město Praha zastoupené Magistrátem hl. m. Prahy, odborem informatické infrastruktury,
do jehož působnosti spadá problematika, ke které se vztahuje Váš dotaz, rozhodlo na základě
ustanovení ;; 14 a š 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů, o Vaší „Žádosti o informaci: umístění, dostupnost a ev. žádost o kamerové

záznamy systému MHAIP dle 106/1999 Sb.,:ák 0 „web. přist. kinfof“ doručené dne 30. 7.
2019, ve které nás žádáte o:
1) Informaci k umístění a viditelnosti kamer na místa:
— Praha 3 — Žižkov, Olšanská 2176/2, zastávka tram. „Nákladové nádraží Praha —
V Olšanské ulici“ směr Hl. nádraží.

_ Praha 3- Vinohrady, Křižovatka Vinohradská ); Jana Želivského, výstupní
—

zastávka autobusů
Praha 4, U Plynárny, mezi zast. Na Bohdalci & U Plynárny.

2) Jaké jiné instituce žádaly kamerové záznamy k těmto situací? Kdy a které?
3) Je obvyklé, normální či časté, že si od Vás PČR, MVČR, OSZ či podobné instituce
žádají takovéto kamerové záznamy? Např. dopravní či jiný přestupek, tr. čin?

4) Jak dlouho se skladují takovéto kamerové záznamy?
5) Jsou stále dostupné? Byly vydány a zálohuvány?
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Hlavní město Praha zastoupené Magistrátem hl. m. Prahy, odborem informatické infrastruktury,
na tuto Vaši „Žádost o informaci: umístění, dostupnost & ev. žádost () kamerové záznamy

systému MHMP dle 106/1999 Sb.,zák.
odpovídá & sděluje následuj íc-í :

() svob. přísl. k info.“ doručené dne 30. 7. 2019

1) Umístění a viditelnost kamer na požadovaných místech je následuj ící:
— V ulici Olšanská je umístěna jedna otočná kamera, přímo na Vámi zmiňované
adrese, Olšanská 2176/2, na budově PCR— Služby cizinecké policie. Polygon
viditelnosti uvedené kamery je i na tramvaj ovou zastávku.
— Křižovatka ulic Vinohradská x Jana Želivského je monitorována. otočnou

kamerou ve vlastnictví hl. m. Prahy. Polygon viditelnosti této kamery je pouze
z částí na Vámi uvedenou lokalitu, tj. zastávku autobusů. Následně je
křižovatka monitorována kamerami ve Vlasmictví Technické správy
komunikací hl_ m. Prahy, a.s.

— V oblasti ulic U Plynárny a Bohdalccká se nachází jedna otočná kamera,
umístěná na sloupu veřejného osvětlení č. 413725, před obchodním domem

Kaufland. Polygon viditelnosti uvedené kamery je část ulic U Plynárny,
Bohdalecká, Chodovská a Záběhlická.
2) Se záznamy z kamer Městského kamerového systému hl. m Prahy může nakládat dle

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES- GDPR pouze Policie ČR & Městská
policie hl. m. Prahy. Nikdo jiný k nim nemá přístup, ani my jako provozovatel systému.

Z uvedeného tedy vyplývá, že nás 0 záznam z kamer nikdo žádat nemohl.
3) Dtto

4) Záznam z kamer Městského kamerového systému uchováván po dobu 30 dnů.
5) Vzhledem k výše uvedenému, nelze na tuto otázku odpovědět.

Bc. Ladislav Tobiáš, MSc., MPA
pověřený řízením odboru INT
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