
MĚSTO  JESENÍK
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK

Útvar tajemníka

Žádost  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu
k informacím č. 22/2017
Č.j.: MJ/57974/2017

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:
Dne 03.11.2017 obdržel Městský úřad Jeseník, odbor správní, žádost o poskytnutí informace v souladu
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o informacích“).

Žádost o sdělení:

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 výpadů 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?

K dané žádosti bylo sděleno:

Městský  úřad  Jeseník  není  příslušný  k  vedení  evidence  nebo  statistiky  uvedeného  informačního
systému.  S  žádostí  o  informaci  se  prosím  obraťte  na  Ministerstvo  vnitra  ČR,  Odbor  centrálních
informačních systémů.

Níže vyjádření vedoucího oddělení informatiky Městského úřadu Jeseník:

Oddělení  informatiky  u  žádného  uvedeného  systému  požadované  statistiky  neeviduje,  jelikož  tyto
systémy  neprovozuje,  tedy  systémy  neběží  na  městské  datové  síti.  Časovou  náročnost  oddělení
informatiky neměří, neboť není metodikem v uvedené činnosti. Rovněž výpadky informačního systému
oddělení  informatiky  neeviduje.  Provoz  okresní  /  lokální  databáze  informačního systému  městský
úřad nepodporuje.
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