
Žádost o poskytnutí informací
Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci 
instalace a provozování 4G+ a 5G sítí v obci ……………………………...

Dobrý den paní starostko / pane starosto,

dne ………………………….……. jsem Vám zaslal/a níže uvedené otázky na Vaši oficiální e-
mailovou adresu ………………………….……. 

1) Jednali statutární zástupci obce s Českým telekomunikačním úřadem, s operátory ve věci 
instalací a provozování vysílačů pro sítě 4G+, 5G v obci ………………………………..?

2) Dali statutární zástupci souhlas zřizovatelům/provozovatelům těchto sítí s instalací a provozování
vysílačů pro sítě 4G+ a 5G v obci ………………………….…….?

3) Existuje mapa s místy umístění vysílačů pro sítě 4G+ a 5G v obci …………………………….?

4) V rámci výstavby veřejného osvětlení (VO) je plánováno využití tohoto VO pro instalaci 
vysílačů pro sítě 4G+ a 5G v obci ………………………………..?

5) V rámci výstavby veřejného rozhlasu je plánováno využití těchto bodů rozhlasu pro instalaci a 
provozování vysílačů pro sítě 4G+ a 5G v ………………………………..?

6) Informovala Římsko-katolická farnost vedení obce s využitím věže kostela pro instalaci a 
provozování vysílačů pro sítě 4G+ a 5G v obci …………………………………?

7) Jak informovalo vedení obce občany obce o instalaci a provozování 4G+ a 5G sítí v obci?

8) Jaký je Váš názor na 4G+ a 5G sítě, v souvislosti s prohlášením bývalé OMBUDSMANKY Anny
Šabatové: „Stát neseznámil lidi se zdravotním rizikem 5G sítí, zvýšil limity a nechal je v 
nevědomosti“? Paní Šabatová radí obracet se přímo na zastupitele obce, tedy na Vás.

9)  Telekomunikační společnosti, ani Česká republika, nebo její zástupci, neprovedli žádné, 
dlouhodobé, nezávislé studie, které by prověřily všechny známé zdravotní a bezpečnostní aspekty 
4G+ a 5G sítí. Před záváděním jakékoliv neotestované technologie má platit zasada předběžné 
opatrnost  i  , která má chránit zdraví lidí, zvířat, složky životního prostředí a biologickou rozmanitost 
Jak se obec, Vy staví k této zásadě předběžné opatrnosti v souvislosti s 4G+ a 5G sítěmi?

Odpovědi mi zašlete písemně v zákonné době na níže uvedenou kontaktní adresu trvalého bydliště.

V …………………………………………….. dne …………………………..

pan/paní: …………………………..……………………………………………………………….

Narozen/a: …………………………..……………………………………………………………..

Adresa: …………………………..…………………………..…………………………………….

e-mail: …………………………..…………………………..……………………………………..

https://www.ceska-justice.cz/2020/02/sabatova-stat-neseznamil-lidi-se-zdravotnim-rizikem-5g-siti-zvysil-limity-nechal-nevedomosti/
https://www.ceska-justice.cz/2020/02/sabatova-stat-neseznamil-lidi-se-zdravotnim-rizikem-5g-siti-zvysil-limity-nechal-nevedomosti/
https://www.enviwiki.cz/wiki/Princip_p%C5%99edb%C4%9B%C5%BEn%C3%A9_opatrnosti
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM:l32042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM:l32042
https://www.ctu.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106
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