MĚSTO DUBÁ
_______________________________________________________________________

Masarykovo náměstí
nám stí 138, 471 41 Dubá
Poskytnuté informace podle
dle zákona č. 106/1999
999 Sb., o svobodném přístupu
p
k informacím, ve znění
ní pozdějších
pozd
předpisů, za období roku 2013.. Zveřejněny
Zve
jsou
žádosti včetně odpovědí (poskytnutých
poskytnutých informací).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádost o poskytnutí informace ze dne 21.
2 října 2013 (zasláno mailem)::
Žádost o informace dle zákona č.
č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
informací ve znění
pozdějších předpisů.
Dobrý
rý den, žádám o informaci podle zákona č.. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
p
k informacím, ve znění pozdějších
ějších předpisů
p
ve věci kamerového systému Města
Mě Dubá.
1. Kde jsou umístěny
ny kamery monitorující veřejný
ve
prostor?
2. Je kamerový systém
m využíván v „online“ režimu, s tím, žee se nepořizuje záznam, nebo
je kamerový systém využíván v režimu „offline“ nebo s možností ukládání záznamu?
3. Pokud je kamerový
ový systém využíván s možností ukládání záznamů,
ů, jak je nakládáno
s osobními údaji a jakým
ým způsobem
způ
jsou data ukládána?
4. Na kterých místech je pro veřejnost
ve
uveřejněno
no oznámení, že je veřejný
ve
prostor
monitorován
onitorován kamerovým systémem?
5. Je používání kamerového systému
s
hlášeno na Úřadu
adu pro ochranu osobních údajů?
údaj
Vzhledem k tomu, že po Městě
M
Dubá není uveřejněno
no oznámení, na kterém místě
míst
se kamerový systém nachází a není ani umístěna
umíst
informační značka
čka u každého vjezdu
do obce, domnívám se, že Měěsto Dubá porušuje zákon č.. 101/2000 Sb., o ochraně
ochran osobních
údajů a o změně některých
kterých zákonů,
zákon ve znění účinném
inném od 1. dubna 2012 a dopouští se
nezákonného sledování veřejnosti.
řejnosti. Veřejnost
Ve
neníí dále informována o přístupu
p
k datům,
která jsou o nich shromažďována
ďována o místě,
míst kam jsou data předávánaa a o účelu
ú
jejich
zpracování.
Poskytnutá informace ze dne 8. listopadu 2013 (zasláno písemnou formou):
formou
Číslo
íslo jednací: MUD/3155/2013/TAJ
Sdělení
lení k Vaší žádosti o poskytnutí informací – kamerový systém města
sta Dubá.
Na základě Vaší emailové žádosti doručené
doru
na Městský úřad Dubá
ubá dne 21. října 2013,
ve věci poskytnutí informací dle zákona č.. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
p
k informacím, ve znění
ní pozdějších
pozdě
předpisů,, týkající se kamerového systému města
m
Dubá,
Vám tímto sdělujeme následující.
edující.
Kamerový systém města
sta Dubá byl zaveden již na podzim roku 2007 (kdy byla instalována
jedna otočná
ná kamera a jedna statická kamera), v letošním roce došlo k rozšíření
rozší
kamerového
systému (celkem jsou nainstalovány dvě
dv otočné kamery a čtyři statické kamery). Kamerový
systém byl rozšířen s vědomím
ědomím Zastupitelstva města
m
Dubá podle zpracované studie.
Cílem instalace a rozšíření
ení kamerového systému bylo
byl zajištění větší
tší bezpečnosti
bezpe
v Dubé
a omezení vandalismu. Veřejnost
řejnost byla o záležitosti rozšíření
rozší
kamerovéhoo systému seznámena
např. na veřejných
ejných zasedáních Zastupitelstva města
m
Dubá v květnu, červnu a září
zá 2013,
dále na internetových stránkách města
m
Dubá a také v městském
stském zpravodaji Dubáček.
Dubá

A nyní k Vaším konkrétním dotazům:
1. Kamery monitorující veřejná prostranství v Dubé jsou umístěny takto:
na Masarykově náměstí – otočná kamera na sloupu veřejného osvětlení, monitoruje prostor
celého náměstí,
v Českolipské ulici – otočná kamera na sloupu veřejného osvětlení, monitoruje prostor
autobusového nádraží, prostor za budovou čp. 192 (pošta), část státní silnice č. I/9 směr
na Prahu, část státní silnice č. I/9 směr na Českou Lípu,
ve Školní ulici – statická kamera na sloupu veřejného osvětlení, monitoruje prostor
před budovou čp. 192 (pošta),
v Českolipské ulici – statická kamera na sloupu veřejného osvětlení, monitoruje prostor
směrem k bankomatu ČSOB na budově čp. 82 (panelák),
v Českolipské ulici – statická kamera na sloupu veřejného osvětlení, monitoruje prostor
před budovou čp. 81 (nákupní středisko),
v Českolipské ulici – statická kamera na sloupu veřejného osvětlení, monitoruje prostor
před budovou čp. 217 (hotel Slávie) a křižovatku s částí státní silnice č. I/9.
2. Kamerový systém je využíván dvěma způsoby, tj. v režimu přímého sledování s možností
pořizování a ukládání video záznamu a v režimu pouze přímého sledování bez možnosti
pořizování a ukládání video záznamu.
Na základě dohody města Dubá s Policií ČR je záznamové nahrávací zařízení kamerového
systému umístěno v prostorách Policie ČR na Městském úřadě Dubá, která má jako jediná
možnost toto záznamové nahrávací zařízení obsluhovat a využívat.
Dále na základě dohody města Dubá se společností HENIG (bezpečnostní agentura)
je v prostorách této společnosti na Městském úřadě Dubá umístěno zařízení pouze
pro přímé sledování bez možnosti pořizování a ukládání video záznamu.
3. S odkazem na bod 2. odst. 2 pouze Policie ČR obsluhuje a využívá záznamové nahrávací
zařízení kamerového systému. Policie ČR je pro výkon této činnosti oprávněna ze zákona
a zcela jistě s osobními údaji nakládá v souladu se zákonem. Data jsou ukládána
na záznamové nahrávací zařízení tj. pevný disk počítače a po určité době s ohledem
na kapacitu disku jsou postupně automaticky vymazávána.
4. Veřejná prostranství, která jsou kamerovým systémem monitorována, jsou označena
nálepkami na sloupech veřejného osvětlení s nápisem „Tento prostor je monitorován
kamerovým systémem“. Zákon obcím neukládá, aby tak bylo učiněno umístěním
informační značky u každého vjezdu do obce.
5. Ano, používání kamerového systému města Dubá bylo nahlášeno Úřadu pro ochranu
osobních údajů.
Bedřich Janďourek, tajemník MěÚ Dubá
Městský úřad Dubá, Masarykovo náměstí čp. 138, 471 41 Dubá
tel.č. 487 870 496, mobil 606 372 922
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádost o poskytnutí informace ze dne 27. října 2013 (zasláno mailem):
Žádost o informaci ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
ze dne 11. května 1999.
Žádám Vás, jako představitele města/obce, o informaci o složení zastupitelstva obce.
Informace bude využita k tvorbě knihy Velká encyklopedie měst a obcí ČR, jako dokument
naší doby. Více na www.encyklopediecr.eu. Proto Vás ve smyslu § 5 písm. b) žádám
o jmenné složení zastupitelstva s uvedením rady a vedení včetně politického zaměření.
Vaší odpověď očekávám do 30 ti dnů na emailovou adresu.

Poskytnutá informace ze dne 9. listopadu 2013 (zasláno mailem):
Dobrý den, k uvedené žádosti Vám sděluji následující informace.
Město Dubá má jedenáctičlenné zastupitelstvo. Radu zřízenou město Dubá nemá. Po volbách
do zastupitelstev obcí v říjnu 2010, došlo v Zastupitelstvu města Dubá k některým rezignacím
členů a k nastoupení náhradníků, zasílám Vám tedy aktuální platný seznam k dnešnímu dni.
Mgr. Šepsová Zdeňka, starostka, členka politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj,
kandidovala za politické hnutí NEZÁVISLÍ,
Novák Tomáš, místostarosta, předseda majetkového výboru zastupitelstva, člen politického
hnutí Starostové pro Liberecký kraj, kandidoval za politické hnutí Starostové pro Liberecký
kraj,
MUDr. Klement Jiří, předseda finančního výboru zastupitelstva, bez politické příslušnosti,
kandidoval za politické hnutí NEZÁVISLÍ,
Mgr. Mašková Jana
předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva, bez politické příslušnosti
kandidovala za politické hnutí NEZÁVISLÍ,
Hátle Václav, člen zastupitelstva, bez politické příslušnosti, kandidoval za sdružení
nezávislých kandidátů OBČANÉ DUBÉ,
Jaroslav Hoza, člen zastupitelstva, bez politické příslušnosti, kandidoval za politické hnutí
Starostové pro Liberecký kraj,
Jelenová Eva, členka zastupitelstva, bez politické příslušnosti, kandidovala za politické hnutí
Starostové pro Liberecký kraj,
Netrh Milan, člen zastupitelstva, bez politické příslušnosti, kandidovala za sdružení
nezávislých kandidátů DUBSKÁ VOLBA,
Novák Tomáš, člen zastupitelstva, člen politické strany Občanská demokratická strana,
kandidoval za politickou stranu Občanská demokratická strana,
Vokolková Miloslava, členka zastupitelstva, bez politické příslušnosti, kandidovala
za sdružení nezávislých kandidátů OBČANÉ DUBÉ,
Wagenknecht Lubomír, člen zastupitelstva, bez
za politickou stranu Občanská demokratická strana.

politické příslušnosti,

kandidoval

Bedřich Janďourek, tajemník MěÚ Dubá
Městský úřad Dubá, Masarykovo náměstí čp. 138, 471 41 Dubá
tel.č. 487 870 496, mobil 606 372 922
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádost o poskytnutí informace ze dne 20. prosince 2013 (zasláno datovou zprávou):
Žádost o poskytnutí informace (dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v pl. zn.).
Dovoluji si Vás oslovit za naši společnost a její projekt ISTAV, určený na podporu stavebníků
v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst
a obcí pro rok 2014. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho
města/obce pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány
městem/obcí na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných
rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet
projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového
řízení na dodavatele.

Způsob poskytnutí informace: zaslat pomocí datové schránky.
V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.
Děkujeme Vám za spolupráci.
Poskytnutá informace ze dne 3. ledna 2014 (zasláno datovou zprávou):
Informace o plánovaných stavebních akcích v roce 2014.
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace za účelem podpory stavebníků v ČR
vám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění poskytujeme aktuální seznam
stavebních projektů, které plánuje Město Dubá realizovat v roce 2014 ze svých nebo jiných
veřejných prostředků:
Název projektu

Stručný popis projektu

Rozpočet Plánovaný
projekt
termín
v mil. Kč započetí
projektu

Stavební úpravy –
Hotel Slávie – Dubá –
2.etapa

SO 01: výměna střechy
severního křídla
SO 02: statické zajištění sálu
a předsálí
SO 03: přípravné práce
pro obnovu interiérů sálu
a předsálí
Odvodnění terénu včetně
podpovrchových vod
a okapových svodů
do zasakovacího systému
Rozšíření realizace 1.etapy
o portály 6 sklepů

2,6

Dokončení realizace projektu
výstavbou chat č.04A a 04B
včetně přípojek inženýrských
sítí

Obnova objektu
bývalé sušárny
chmele – Dubá –
2.etapa
Dubá, areál skalních
sklepů v ulici Sadové
– 2.část 1.etapy
Novostavba
rekreačních chat
v kempu v Nedamově
u Dubé – 2.etapa

SO 01 + 02
duben

Předpokládaný
termín
výběrového
řízení
na dodavatele
SO 01 + 02
leden - únor

SO 03
září

SO 03
červen červenec

0,25

duben

únor - březen

0,2

duben

leden - únor

0,7

duben

leden - únor

Součástí seznamu nejsou akce, na které jsme požádali nebo chceme požádat o poskytnutí
dotace z veřejných prostředků. Získání dotace by vyvolalo potřebu dílčí změny rozpočtu
města a teprve tím by šlo o informaci ke zveřejnění.
Ing. Petr Kmínek, referent investiční a projektové přípravy
Městský úřad Dubá, Masarykovo náměstí čp. 138, 471 41 Dubá
tel.č. 487 870 201, mobil 606 077 702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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