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Poskytnutní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomacím 

 
Město Vracov, zastoupené starostou Jaromírem Repíkem Vám na základě žádosti ze dne 
10.09.2020 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů sděluje k jednotlivým bodům žádosti: 
 

1) Jednali statutární zástupci obce s Českým telekomunikačním úřadem ve věci instalací 
vysílačů pro sítě 5 G v obci Vracov?  
Zástupci města Vracov nejednali s Českým telekomunikačním úřadem ve věci 
instalací vysílačů pro sítě 5 G. 
 

2) Dali statutární zástupci souhlas zřizovatelům/provozovatelům těchto sítí s instalací 
vysílačů pro sítě 5 G v obci Vracov? 
Zástupci města Vracov nedali souhlas zřizovatelům/provozovatelům z důvodu viz bod 
č. 1). 

 
3) Existuje mapa s místy umístění vysílačů pro sítě 5 G v obci Vracov? 

Zástupcům města Vracov není známá existence této mapy. 
 

4) V rámci výstavby veřejného osvětlení je plánováno využití tohoto VO pro instalaci 
vysílačů pro sítě 5 G v obci Vracov? 
Není plánováno. 

 
5) V rámci výstavby veřejného rozhlasu je plánováno využití těchto bodů rozhlasu pro 

instalaci vysílačů pro sítě 5G v obci Vracov? 
Neuvažuje se. 

 
6) Informovala Římsko-katolická farnost vedení obce s využitím věže kostela pro 

instalaci vysílačů pro sítě 5 G v obci Vracov? 
Neinformovala. 

 
7) Jakým způsobem informovalo vedení obce občany obce o instalaci těchto sítí v obci? 

Provoz sítí 5 G v České republice je zatím provozováno pouze zkušebně firmou O2, a 
to v části Prahy ve městě Kolín. Vzhledem ke skutečnostem viz bod č. 1) zástupci 
města Vracov neinformovali občany o těchto sítích. 

 
S pozdravem 
 
 
 
Jaromír Repík 
starosta  
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