
l\/lěU Usti nad Or!iCÍ 
Dølučenø O6 H 2o1779O0;>“75/QOKTI ć.j.:MUuo/85580 2 z“ 

Město Ustí nad Orlicí ˇSw 1 DFHOHV- 0 'i$I‹F>ŤÍ'°“ 0 

gl;-Z-Csrtsë‹\3,/auçšd 
Ustı nad Orlıcı 

ska“ znak/,ma 
I 

n I I 
I II

l 532 2.4 US“ ̌ “ 0'“°' 
llıllllll lllllllllllllll lllll ıll lllll ll e-maıl: podatelna@muuo.cz - 

“ 

._,.„.fl._..,z.mnfl_›„;..qž 

Pos Tou DOPORUČENÉ S DODE./kou A ELEKTRON/ckv NA ADRESU ELEKTRON/cKÉ PODA TEL/vv 

Žadatel: 

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážení, 

žádám Vás tímto o poskytnutí níže uvedených informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákOn“): 
1. Jaká je maximální a průměrná odezva Informačního systému evidence 

obyvatel, tj. V Registru rodných čísel, Evidence obwatel, Evidence občanských 
průkazů a Evidence cestovních dokladů na vašem úřadě? 

2. Který úkon V Informačním systému evidence obwatel je časově nejnáročnější 
a kolik zabere času? 

3. Jaký evidujete celkový počet výpadků Informačního Systému evidence oby\/ate/ 
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 zajištuje? V případě, kdy jej zajišťujete Svými vlastními silami, 

jaká je personální a časová náročnost Zajištění tohoto provozu? 

V Praze dne 27.10.2017 

Žadatel:
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Ddpověd' na iádost o poakvtnuti informaci podle zákona E. ıofijısfasl Sb. 

Na základě žádosti, ze dne E. 11. 2lZi1ì“', o poskvtnuti informací ve smvslu zákona ř.1üE,í1999 Sb., 

o svobodněm přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
'vám sdělujeme následující: 

I.
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4
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2 

Jaka je maximalni a průměrná odezva informačního systemu evidence 
oovvatei, tj. v Registru 

rodných čísel, Evidence aavvotei, Evidence občanských průkazů o 
Evidence cestovních dokladů no 

vašem úřadě? 

lvlakimálni a průměrná odezva Informačního svstěmu evidence obvˇvatel, 
která spravují externi 

dodavatele, je dle subjektívniho dojmu dostatečná k poìedovaněrnu úkonu v evídencích. 

zpracovatele pracující stěmito evidencemi průběžně, hodnotí odezvu přístupů do 
externích 

evidencí na 3 - 5 sekundách v dobe dotazu. Některá činnosti jsou vvkonávánv kontinuálně
v 

době zpracovávání požadavku žadatele jolačanaj. 

který úkon v informačním systemu evidence obyvatel je Časově 
nejnáročnější o kolík zabere 

času? 

Nelze přesně určit, ictenj ůkon je ěasově nejnáročnější. Mezi tv časově více 
náročné patří např. 

přihlášeni k trvalemu pobytu a vifpis z Informačního svstěmu evidence obvvatel. 
Průměrná doba 

na jeden úkon je přibližně lů minut. 

Jaký“ evídujete celkový počet výpadků informačního systemu evidence ohvvotei 
v ietech 2014, 

eoıo, .eozo a e doru padflini žádosti -..- roce :oz .7? Prosím, uvedte údaje za každý' rok zvirišr. 

Neevidujeme počtv vvpadků Informačního svstemu evidence objrvatel. 

Podporuje vciš úřad provoz okresní ,.-" iokainí databaze informačního svstěrnu evidence obyvatel 

no lokálním serveru? 

Ne. 

Pokud on o, jake jsou jinanční nakíadv spojená s jeho provozem? 

Provoz tohoto svstěmu nehradíme a váš dotaz bv měl být směrován na správce těchto 
svstámů.



E. Kdo tento provoz zojíšroje? v přrpodě, kdy ,ı'.‹_›j zojišťujete Svými vrostnímí Suomi, jflkrír je persüflflřflľrrı 

o Čosovd náročnost zojištënť' tohoto ,orovoäuř 

Provoz lnformačního Svstèrnu evidence obvveiel Spravuje MVČR a je provozován na 

technologiích serverů SAN Policie ČR. Pokud požadujete podrobnosti k provozu a nákladům 
Informačního systemu evidence oi:ıvv:ı1:oI_ prosím, obraťte se na Správce. 
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