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 JUDr. Josef Rambousek 
 tajemník  
 Úřadu městské části Praha 8 
 

V Praze dne 12. ledna 2021 

Č. j.: MCP8 015866/2021 

 

Vážená paní zastupitelko, 

 

tímto odpovídám na Váš dotaz ohledně CityVizoru, který jste položila v rámci interpelací 

na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, konaném dne 16. 12. 2020, a sděluji Vám 

následující: 

V říjnu 2020 bylo uskutečněno jednání se zástupci společnosti Operátor ICT, a.s. ohledně 

implementace CityVizoru do prostředí městské části Praha 8. Výsledkem tohoto jednání bylo 

projednání a schválení společného postupu při implementaci CityVizoru do celé struktury 

městské části Praha 8 a jí zřízených organizací. 

Pan zastupitel Jan Hamal Dvořák byl požádán, aby prezentoval tento projekt organizacím 

zřízeným městskou částí Praha 8 společně se společností Operátorem ICT, a.s. Vzhledem 

k aktuální situaci ohledně onemocnění COVID-19 se zatím předmětné setkání s řediteli 

organizací neuskutečnilo. Navíc pan zastupitel Jan Hamal Dvořák zastává názor opačného 

přístupu, tzn. řešit nejprve Úřad městské části Praha 8 a až následně zřízené organizace. 

Zastupitelstvo městské části Praha 8 schválilo připojení městské části Praha 8 a jí zřízených 

organizací k systému CityVizor v termínu do 1. 7. 2021. Z tohoto důvodu a s přihlédnutím 

ke stanovisku odboru informatiky Úřadu městské části Praha 8 byl shledán jako první a klíčový 

krok právě oslovení a vysvětlení cílů projektu a souvisejících technických záležitostí cca 40 

organizacím zřízeným městskou částí Praha 8. Samotný Úřad městské části Praha 8 je 

na implementaci CityVizoru připraven takovým způsobem, aby stanovený termín byl splněn. 

S pozdravem 

 

„podepsáno elektronicky“ 

JUDr. Josef Rambousek 

tajemník Úřadu MČ Praha 8 

 

Obdrží: 

Ing. Hana Matoušová 

hana.matousova@praha8.cz 
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