Váš dopis značky / ze dne

06.04.2021

naše značka

2021/18a/900200

vyřizuje / linka

Grussmann / 2961 95008

místo odeslání / dne

Praha / 25.06.2021

Hynek Trojánek
v zastoupení Mgr. et. Mgr. Janem Vobořilem,
Ph.D., advokátem
U Smaltovny 1115/32, 170 00 Praha 7
ISDS: jhjwbje

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9 – Vysočany,
IČO: 000 05 886 (dále jen „Povinný subjekt“), obdržel dne 06.04.2021 Vaši žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte o informace
k 3 dotazům, přičemž na třetí dotaz Vám bylo zodpovězeno, ohledně prvních dvou dotazů bylo Povinným
subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které jste napadl odvoláním ze dne 11.05.2021.
Jednalo se o následující dotazy, resp. požádal jste o „1) souhrnnou statistiku kamer v pražském metru, ze
které by bylo zřejmé, kolik a ideálně jakých kamer v uplynulých letech (či měsících) v pražském metru
přibylo; 2) obdobnou statistiku pro jednotlivé stanice pražského metra s přihlédnutím k typům a funkcím
kamer“.
V návaznosti na rozhodnutí odvolacího orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) ze dne 09.06.2021
(doručeném Povinnému subjektu dne 10.06.2021), kterým zrušil napadené rozhodnutí Povinného subjektu
a nařídil žádost znovu projednat, rozhodl Povinný subjekt po tomto projednání tak, že požadované
informace poskytne.
V návaznosti na Vaši žádost Vám přílohou vyjádření zasíláme požadované informace.

Přílohy:

•
•

seznam kamer v pražském metru, ze které je zřejmé, kolik a jakých kamer bylo instalováno,
včetně uvedení jednotlivých stanic a typů kamer
technické parametry včetně funkcí všech typů kamer
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Před tiskem zvažte dopad na životní prostředí.
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