Materská škola, Praha 10, Parmská 388

Parmská 388
,l09
00 Praha 10

Plaha 24, 6, 2020

Omlouváme se, za přehlednutí vašížádosti z dubna 2020. Způsobeno bylo výraznou změnou procesů
v době koronaviru.

Rozhodnutí o odmítnutí poskvtnutí iníormace
Ředitelka MŠParmská 388 jako příslušnýorgán povinného subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1
zákona č, 106/7999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (,,povinný
subjekt"), ve věci žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č, Lo6h999 Sb., o wobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (,,zákon o svobodném přístupu k informacím"), jak ji
podal dne 12. 6.2020
následujícím znění
V návoznosti na mou žádost ze dne 15/4/2020, učiněnou řádně ve smyslu zákona č. 1O6/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dóle jen ,,ZSP|"), na nížjsem do dnešníhodne

neobdržel žódnou odpověď, Vós tímto opětovně žádám o poskytnutí následujících int'ormací:
7. lnformaci, zda Vaše mateřské školka provozuje kamerový systém uvnitř v budově.
2. Pokud ano, žódám Vás o informaci, zda Vaše moteřská školka provozuje tento kamerový
systém rovněž v následujících prostoróch:
a. Herny a učebny;
b. Šatny dětí či iiné obdobné převlékocí prostory dětí;
c. Toalety a umývárny dětí
V případě, že je školka rozmístěna do více lokalit, prosím o doloženíint'ormocí za každou lokalitu či
budovu,

rozhodla takto:
Žádost o poskytnutí informaci se odmítá dle Ustanovení § 15 odst. 1zákona č, 706/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve zněnípozdějšíchpředpisů.

odůvodnění:
Mateřská škola musí Zajistit bezpečnost dětí (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, §29} a rovněž tak

mateřská škola musí zajistit ochranu majetku (zákon č, 131/2000Sb. o hlavním městě Praze, §35),
Veřejné sdělení zda školka disponuje nebo nedisponuje kamerorným systémem a umístěníkamer v budově
(dotaz na místnosti}, by významně snížiloúčinnosttohoto bezpečnostního opatření. V případě ochrany dětí
a ivpřípadě ochrany ma.ietku by bylo zřejmé, zda objekt disponuje kamerovým systémem, a v kterých

místnostech kamery ,isou/nejsou a tedy,|akým způsobem se lze vyhnout kamerovému systému, což by
výrazným způsobem snížilobezpečnost dětí a rovněž bezpečnost celého objektu.
Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k nadřízenému orgánu, Městská část Praha 15. odvolání se
podává prostřednictvím povinného sub.iektu, kteď rozhodnutí vydal, do 15 dnů ode dne doručení
písemného Vyhotovení tohoto rozhodnutí.
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