
Žádost o informace: 

- Žádám o zaslání kopie opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C005-09. 

- Žádám o zaslání právního aktu, kterým byla subjektu RAMET a.s. udělena autorizace, 

neboť Vámi zaslaný odkaz je nefunkční. 

- Žádám o zaslání informace, z jakého důvodu je listina, na které mi byla poskytnuta 

informace ze dne 13. 5. 2019, Vaše zn. ÚNMZ/01085/1100/2019/002, tisknuta, a 

následně opětovně konvertována do digitální podoby, když při zasílání informace datovou 

schránkou postačí zaslat nepodepsaný PDF dokument. Tuto informaci žádám poskytnout 

z důvodu kontroly hospodaření s veřejnými financemi, neboť jde o zbytečný tisk 

dokumentu (náklady na papír, toner, a zbytečné zatížení životního prostřední) a 

zbytečnou ztrátu produktivity práce zaměstnanců, kteří namísto odeslání vyhotoveného 

dokumentu datovou schránkou tento tisknou, skenují, konvertují, a teprve následně 

zasílají. Prosím, dávám k zamyšlení, zda není na místě jednoduše zasílat dokument tak, jak 

je vyhotoven, bez jeho konverse do analogové a následně opětovně do digitální podoby. 

Omlouvám se za svou drzost, ale je mi v tomto líto životního prostředí. 

Odpověď: 

1) Opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C005-09 je přístupné na následujícím odkazu: 

https://www.cmi.cz/sites/all/files/public/download/Uredni_deska/3405-ID-C_3405-ID-C.pdf 

2) Autorizace RAMET a.s. je přístupná na tomto odkazu (po zadání typu měřidla do 

kolonky „Měřidla“ v tomto případě tedy „silniční rychloměry“ kdy se zobrazí jediná 

autorizace vydaná v této oblasti pro RAMET a.s. a její změny):  

http://www.unmz.cz/urad/data_ams_1.asp?cd=488&typ=r 

3) K části dotazu ve znění „z jakého důvodu je listina, na které mi byla poskytnuta 

informace ze dne 13. 5. 2019, Vaše zn. ÚNMZ/01085/1100/2019/002, tisknuta, a 

následně opětovně konvertována do digitální podoby, když při zasílání informace 

datovou schránkou postačí zaslat nepodepsaný PDF dokument. Tuto informaci žádám 

poskytnout z důvodu kontroly hospodaření s veřejnými financemi, neboť jde o zbytečný 

tisk dokumentu (náklady na papír, toner, a zbytečné zatížení životního prostřední) a 

zbytečnou ztrátu produktivity práce zaměstnanců, kteří namísto odeslání vyhotoveného 

dokumentu datovou schránkou tento tisknou, skenují, konvertují, a teprve následně 

zasílají.“ uvádíme, že toto je standardní postup, zejména s ohledem na skutečnost, že 

žadatelé o informace o jejich poskytnutí žádají v různých formách, včetně písemně na 

doručovací adresu a také s ohledem na následnou archivaci.  
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