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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, obdržel dne 10.01.2020 žádost žadatele:

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, kterou požadujete:
1. Kdo má v majetku silniční rychloměru výr. č. CAM 18004458, dále jen SR

-

Název, sídlo organizace a příslušné oddělení
Silniční rychloměr výrobní číslo CAM 18004458 má v majetku Město Lysá nad Labem, Husovo
náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Odbor správy majetku.

2. Kdo zpracovává (dále jen mezičlánek) přenos dat z výše uvedeného SR a jakým způsobem
- způsob přenosu dat z SR na mezičlánek ( optický kabel, metalický kabel, MW spoj, datové
služby mobilního operátora )
- způsob (pevná linka, internet, mobilní spoj, datový nosič) a forma dat ( elektronicky nebo
papírová forma) z mezičlánku na oddělení dopravních přestupků, kancelář p. Hřebíčkové
Data jsou přenášena v šifrované podobě zabezpečenou formou do datového centra, odkud
dochází k dekódování dat přestupku na pokyn příslušníka Městské Policie, který je k tomu pověřen.
Přenos je realizován službou mobilního operátora.
- Jelikož jsou data řešena v rámci jednotného systému, nedochází k fyzickému přenosu dat, data
neopouští systém a jsou odebrána přístupová práva MP a přestupky (příslušná data o přestupku a
dokumentace přestupku) jsou zpřístupněny správnímu orgánu.
3. Kontakt na mezičlánek, - příslušné oddělení MÚ, pokud je provozem pověřen externí
dodavatel, pak jeho název, sídlo a příslušné oddělení
-

Městská policie Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Bc. Luboš Zita

S pozdravem
Hana Hřebíčková
referentka odboru dopravy
/otisk úředního razítka/
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