
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mírové náměstí 15/7, Litoměřice     PSČ 412 01 

Kancelář starosty a tajemníka 

  
Vaše značka:   
Ze dne: 03.11.2017  

 

 
č. j.: MULTM/0069839/17/KST/ECh   
Sp. zn.:    
    
Vyřizuje: Bc. Martina Skoková   
Telefon: +420 416 916 206   
Fax: +420 416 916 211   

E-mail: martina.skokova@litomerice.cz 

 

 

   

Litoměřice 09.11.2017 

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

ze dne 3.11.2017 

Vážený pane, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na Městský úřad Litoměřice 

dne 3.11.2017, Vám sdělujeme:  

Požadované informace: 

1. Jaká je maximální a průměrná odezva Informačního systému evidence obyvatel, tj. v Registru 

rodných čísel, Evidence obyvatel, Evidence občanských průkazů a Evidence cestovních dokladů 

na vašem úřadě? 

2. Který úkon v Informačním systému evidence obyvatel je časově nejnáročnější a kolik zabere času? 

3. Jaký evidujete celkový počet výpadků Informačního systému evidence obyvatel v letech 2014, 2015, 

2016 a k datu podání žádosti v roce 2017? Prosím, uveďte údaje za každý rok zvlášť. 

4. Podporuje váš úřad provoz okresní / lokální databáze Informačního systému evidence obyvatel 

na lokálním serveru? 

5. Pokud ano, jaké jsou finanční náklady spojené s jeho provozem? 

6. Kdo tento provoz zajišťuje? V případě, kdy jej zajišťujete svými vlastními silami, jaká je personální 

a časová náročnost zajištění tohoto provozu? 

Poskytnuté informace: 

1. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., se povinnost poskytovat informace netýká vytváření 

nových informací. Tyto údaje nezjišťujeme. 

2. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., se povinnost poskytovat informace netýká vytváření 

nových informací. Tyto údaje nezjišťujeme.  

3. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., se povinnost poskytovat informace netýká vytváření 

nových informací. Údaje o výpadcích systému neevidujeme. 

4. Jsme provozovateli lokálního informačního systému evidence obyvatel. 
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5. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., se povinnost poskytovat informace netýká vytváření 

nových informací. Náklady na provoz tohoto systému nelze oddělit od nákladů na další služby, které 

město hradí ve společném „balíčku“ poskytovaných služeb. 

6. Provoz zajišťuje společnost Triada spol. s r.o., jedná se o modul Munis. 

Závěrem Vám doporučujeme obrátit se s dotazy na Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy 

registrů a Odbor informačních technologií. 

S pozdravem 

 Bc. Martina Skoková 

 vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka 

 MěÚ Litoměřice 


