Žádost o informace podle zákona 106/1999Sb.
ŽADATEL: ……………….., ………. č.p. ….., ………………,
nar.: ……, Datová schránka: ……….., Tel.: ………………, Mail: ………………………..
POVINNÝ SUBJEKT: Rozvojový fond Pardubice a.s., Třída Míru 95, Pardubice 53002, IČ:
252 91 408
Žádám o informace dle zákona.
Úvod: V domě v ulici Kostelní 104 je již více než 4 roky umístěn systém několika
kamer, které byly instalovány nad vchodem do bytu pronajatým ……………. a v okně
tohoto bytu v prvním patře. Díky tomu má tato nájemnice a její spolubydlící přehled
nad ostatními nájemníky v domě sledovýním společných prostor, přičemž naproti
bydlící nájemnici paní …….. dokonce míří kamera na vchodové dveře a tím i do
jejícho bytu. Technici fondu spolu s panem ………. mi ukazovali fotodokumetaci z
prohlídky, podle níž tvrdili, že kamera je jen atrapa a nemá napájení. To však není
pravda z kamer existují záznamy.
Žadatel žádá o následující:
1.Podala nájemnice .. žádost o instalaci kamer ve společných prostorách? Pokud
ano, tak kdy, jakému orgánu RF Pardubice a jak bylo s její žádostí naloženo.
2.Schvaloval RF Pardubice přítomnost kamer na základě nějaké důvodové zprávy?
Pokud ano žádám její kopii a informaci kdo tuto důvodovou zprávu předkládal.
3.Splnil RF Pardubice díky přítomnosti kamer svou ohlašovací povinnost k Úřadu na
ochranu osobních údajů? Pokud ano, kdy tyto kamery ohlásil.
4.Jak vnímá RF Pardubice existenci kamer .. v Kostelní 104? Považuje je za atrapy?
5.Řeší RF Pardubice jestli je pořizován z těchto kamer záznam a jak je s ním
nakládáno?
6.Sepisovali technici RF Pardubice ze své kontroly kamery na chodbě nějaký zápis?
Pokud ano, žádám o jeho kopii.
7.Zaznamenal RF Pardubice stížnosti nájemníků v domě, že je zasahováno do jejich
osobnostních práv těmito kamerami? Řešil RF Pardubice nějak tato oznámení?
Pokud ano, tak jak?
8.Dle informací …………. Policie ČR dala RF Pardubice nabídku, že by byl v domě
nainstalován kamerový systém, který by sama policie vyhodnocovala. Jak je k tomuto
návrhu RF Pardubice vyjádřil?
9.
Po schůzce v červnu 2018 v Kostelní 104, které jsem byl přítomen, byla kamera v
chodbě odstraněna na zásah pana Berounského, člena představenstva fondu. Dne
24. 2. 2019 se opět kamera objevila nad dveřmi bytu ….
Dále upozorňuji na skutečnost, že informace dle zákona mají být poskytnuty do 15
dnů . Vámi zasílaná upozornění na proplacení vystavených kopií nezakládají
možnost odkladu poskytnutí informací v povinné lhůtě patnácti dnů. Pokud RF
Pardubice shledá vyřízení žádosti jako příliš náročné, tak mně jako žadateli má
napsat vyjádření s částkou, kterou si za informace chce naúčtovat a na základě
následné odpovědi, mi informace poskytne úplatně nebo vůbec.
Děkuji za součinnost a poskytnutí informací dle zákona. Pro odpověď prosím použijte mou
datovou schránku, což je i zákonná povinnost.
V Pardubicích dne 21.4.2020
Žadatel …………………….

