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cenzurní činnost na facebookovém proﬁlu

města

Vážený pane
Městský úřad Lysá nad Labem jako povinný subjekt dle zákona č. 106/ 1999 Sb., O svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 12. l. 2022 Vaši žádost o
poskytnutí následujících inforrnací:

Kdo a na základě jakého procesu, postupu rozhoduje o

tom, které komentáře nafacebookovém
Zveřejněte
města
budou
předpis,
profilu
Skrývány?
pokyn, zadání činností atd.
2. Zveřejněte pokyn rady města, zastupitelstva města, starosty či přıpadnějakékoliv jiné osoby,
která takový pokyn ke skrývání komentářů nafacebookovém profilu města učinila.
3. Kdo fyzicky skrývání komentářů na facebookovém proﬁlu města vykonává, kdo tuto činnost
1.

kontroluje?
4. Kolik za skrývání komentářů občanů i zastupitelů města pod příspěvky na facebookovém
proﬁlu města bylo za rok 2020 zaplaceno, kolik času daný pracovník S činností strávil, kdo
činnost kontroloval a schvaloval? Ideálně zveřejněte výkazy práce k této činností.
5. Kteří lidé (občané města, facebookové profily) byly v roce 2020 a 2021 postižení skrytím jejich
komentáře na facebookovém proﬂlu města a jak byli o tomto cenzurním ákonu informováni a jak
jim byl tento cenzurní úkon zdůvodněn?

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:
l. Oprávnění ke skrývání komentářů mají osoby v pozici správce a editora. Ti postupují dle
obecných pravidel příslušné sociální sítě. Zádná zvláštní interní pravidla, předpis, pokyn nebyl

vydán.
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