
ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Žádost o informace k městskému kamerovému dohlížecímu systému a 

nákladech na jeho provoz ze dne 01.11.2017 
 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 

- Zadávací dokumentaci, konečnou fakturu včetně podrobného rozpisu prací a 
materiálu, vyhodnocení nabídek a odevzdané nabídky včetně podrobného rozpisu 
dodaného materiálu a prací ke všem výběrovým řízením týkající se, Městského 
kamerového dohlížecího systému. 

- Vyčíslení nákladů na provoz městského kamerového systému, včetně podrobného 
výpisu jednotlivých položek. Včetně nákladů městské policie na obsluhu 
kamerového systému (policista, který sleduje dění ve městě skrz kamerový 
systém)  

 
Způsob poskytnutí informace: v elektronické podobě na e-mailovou adresu 
 
Dne: 02.11.2017 
 
 
Odpověď na žádost: 
 
Ad 1)  
Mimo informace které jsme Vám již poskytli, na základě Vaší žádosti ze dne 29.09.2017, 
připojujeme doplnění informací dle Vaší žádosti ze dne 01.11.2017, doručené nám dne 
02.11.2017.  
Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS) v roce 2008 - 
Vyhlášení poptávky na rozšíření MKDS; Nabídka firmy KonekTel, a.s. + podrobná cenová 
kalkulace; Nabídka firmy OR-CZ, spol. s.r.o.; Faktura od vítěze výběrového řízení. 
Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS) v roce 2010 - 
Výzva k předložení nabídky; Faktura od vítěze výběrového řízení. Nabídky předložené do 
tohoto výběrového řízení již nemáme k dispozici.  
Všechny tyto dokumenty jsou přílohou tohoto dopisu. 
 
Ad 2)  
Co se týká obsluhy MKDS, tento systém pracuje v autonomním provozu tzv. „patrol 
systému“. Dozor na MKDS probíhá v režimu občasné obsluhy. Tuto obsluhu zajišťují jiní 
zaměstnanci obce zařazení do městské policie. Náklady na tyto zaměstnance činily od 
1.1.2017 do 30.9.2017 157.435 Kč. Strážníci městské policie vytěžují a pracují s MKDS 
v rámci plnění svých úkolů a touto jejich činností nevznikají žádné další finanční náklady. 
 



Přílohy zmiňované v textu byly odeslány v elektronické podobě na e-mailovou adresu 
žadatele. 
 

Radovan Zobač 
velitel 
Městská policie Moravská Třebová 
 
 
Datum zveřejnění informace: 15.11.2017 


