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Záznam o poskytnutí informace 

 

Povinný subjekt zveřejňuje podle § 5 odst. 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů tento záznam o poskytnuté informaci: 

 

Datum podání: 30. 1. 2021  

 

Žadatel : *** 

 

Obsah požadované informace: 

Žádost obsahovala dotazy týkající se mnoha různých oblastí (viz níže).  

 

Způsob vyřízení: 

Žadateli byly požadované informace v zákonné lhůtě poskytnuty: 

 

1) Činnost Bezpečnostní komise: 

Rada města Mníšku pod Brdy k hodnocení činnosti všech komisí přistupuje nestranně 
a jejich činností se zabývá průběžně.  

2) Věc šetření městskou policií (MP) a škod od zvěře: 

Při kontrolách nebyly použity fotopasti instalované městskou policií, tudíž nelze 
požadované záznamy předložit.  

Ve vyjádření rady města týkajícího se tématu myslivosti a přemnožených divokých 
prasat skutečně došlo k uvedení nepřesných názvů. Myslivecký spolek Kytín 
pronajímá honitbu Mysliveckému spolku Mníšek lov, a nikoliv Mníšku poli – Kytín, 
který byl v materiálu chybně zmíněn.  

Vyplácení zástřelného se řídí tímto usnesením Rady města Mníšku pod Brdy:  

 



 

Město Mníšek pod Brdy 
Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy 

 

 

 
 
 

Telefon: 318 541 911 

E-mail: mesto@mnisek.cz  
www.mnisek.cz IČ: 00242748 

ID datové schránky: 96ebwrs 
 

Usnesení č. 25-69/2020 z 21.9.2020  

RM souhlasí s příspěvkem na zástřelné ve výši 500,-/ks na k.ú. Mníšek pod Brdy, 
Rymaně, Stříbrná Lhota a postupuje k projednání do ZM v rámci RO.  

PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0  

Na základě dostupných informací z odboru životního prostředí Městského úřadu 
Černošice, oddělení lesnictví a zemědělství, lze usuzovat, že lokalita Pod Štítkem 
spadá do honitby Mníšek Lov.  

3) Věc –směny pozemků, oprav a staveb komunikací v MpB 

Směny pozemků v lokalitě v Dolíkách a Pod Štítkem jsou v řešení. Zabývá se jimi 
odbor správy majetku a investic v součinnosti s odborem kanceláře starostky 
Městského úřadu Mníšek pod Brdy. Žadatel bude vedoucím odboru kanceláře 
starostky pozván na jednání ohledně výše uvedených lokalit.  

4) Dochází z pohledu MÚ k porušení GDPR 

Dokumenty byly odeslány v anonymizované podobě, protože se však ukázalo, že 
anonymizace nebyla dostatečná vzhledem k technickému vývoji, přijatým opatřením 
bylo pořízení nového softwaru určeného k anonymizaci dokumentů.  

5) Lokalita Lucký Mlýn 

Veškeré dostupné informace ke zmiňované komunikaci byly žadateli předány v 
přechozích odpovědích na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále podnět týkající se závory v této lokalitě, bude postoupen místně příslušnému 
stavebnímu úřadu. 

Podnět ohledně zmiňované ubytovny bude postoupen místně příslušnému 
stavebnímu úřadu. 

6) Kamerový systém(CCTV) 

Strážníci městské policie jsou operátoři kamerového systému, mají přístup k systému 
a také k záznamům. Jsou proškoleni firmou, která systém naistalovala, dále jsou 
proškoleni vedoucím strážníkem v související legislativě. Při uvolnění nouzového 
stavu jsou strážníci vysílání na 3denní kurz operátora MKDS a získávají certifikáty z 
proškolení. Bohužel současný stav nedovoluje kurzy realizovat. Strážníci jsou 
zapsáni na nejbližší kurz, který by se měl konat 22.2. 2021. 

Záznamy z kamerového systému se uchovávají na serveru po dobu 30 dnů a pak jsou 
automaticky přemazávány. Od minulého roku, kdy byl provoz MKDS obnoven jsou 
všechny kamery plně funkční. Byl vypracován projekt na kamerové systémy s celkem 
28 kam. body, aktuálně je v provozu 13 těchto kam. bodů. Kamery byly vybrány dle 
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důležitosti. První část byla naistalována v centru města, a to přímo na nám. F.X. 
Svobody, kde jsou celkem 3 kamery (2 stacionární a jedna 360°), další lokalitou bylo 
okolí školy, kde se nachází i dvě hřiště, v této oblasti jsou instalovány 4 kamery a 
všechny 4 jsou stacionární. Dále jsou 2 kamery umístěné u domova pro seniory na 
Skaleckém nám. Další kamera je u sběrného dvora Mníšek pod Brdy a na příjezdové 
komunikaci v ul. Pražská, kde se nachází kamera 360, zbývající 2 kamery monitorují 
prostor před městským úřadem, kde se monitoruje i režimové pracoviště, kde se 
nachází server s kamerami. 

7) Možný střet zájmu radního a zastupitele: 

Plánovací smlouva byla podepsána 17.7.2020. V tuto chvíli se uvažuje o napojení 
lokality Pod Štítkem tak, jak je uvedeno ve smlouvě.  

8) Věc protiprávního jednání strážníka č. 1116: 

Strážník č.1116byl paní starostkou pokárán. Byla mu důrazně připomenuta nutnost 
nosit roušku a dodržovat bezpečnou vzdálenost, pokud to dané okolnosti dovolují. 

9) RD čp. 18 v městské památkové zóně v Mníšku pod Brdy 

Podnět bude předán místně příslušnému stavebnímu úřadu. 

 
 

Žádost vyřizoval: Mgr. Luboš Kožíšek, vedoucí kanceláře starostky 

 


