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Telefon 
485 243 111 

IČ 
00262978 

Elektronická podatelna 
posta@magistrat.liberec.cz 

E-mail 
info@magistrat.liberec.cz 

Web 
www.liberec.cz 

Datová schránka statutárního města Liberec 
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u 
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Odbor správy veřejného majetku 
 

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59  Liberec 1 
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       CJ MML CJ MML 104979/21 Ing. Kovačičin/485 243 876 28.5.2021 
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Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane, 
 
na základě Vaší Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, vám zasílám informace k Vašim dotazům. 
 
Účelem výstavby optické trasy „Náchodská – Krematorium“  je připojení budovy Krematoria 
na zabezpečenou datovou síť statutárního města Liberce, jež je v jeho vlastnictví. V budově 
Krematoria jsou poskytovány komplexní pohřební služby. 
Aplikace, jež jsou v rámci této služby využívány,  jsou poskytovány z datových center města.    
Připojením budovy Krematoria došlo pouze k rozšíření  stávající datové vlastní sítě statutárního 
města Liberce a není primárně určena pro poskytování konektivity k internetu.   
Byly prověřeny i jiné způsoby připojení, u nichž se zjistilo, že nejsou vhodné pro objemy 
přenášených dat.  
 
V budově krematoria pracuje v současné době 13 zaměstnanců. Do konce roku 2021 se 
nepředpokládá nárůst počtu zaměstnanců a jejich počet by měl být v rozmezí 13-15. Případné 
další navyšování počtu zaměstnanců je závislé na výkonech a počtu služeb, které by pracovníci, 
měli v této budově vykovávat. 
Část zaměstnanců byla do dubna 2021 na jiném pracovišti, kde využívali výpočetní techniku 
vč. napojení do datová centra města a to do doby, dokud to bylo možné, než byli nuceni 
přestěhovat se na budovu krematoria. 
 
 
S pozdravem 
 
 
       Ing. Jiří Kovačičin 
      vedoucí oddělení komunálních služeb 
         odbor správy veřejného majetku 

 


