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Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 0strava Moravská Ostrava

žadatelé:

V Praze dne 26. července 2021

zastoupeni  . . , . ,
,    společnicí   a    jednatelkou

společnosti    a partneři,  advokátní  kancelář s.r.o., 2,  se
sídlem 1

žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

1.  DŮVOD žÁDOSTI 0 INFORMACE

Kontaktujeme  Vás  v zastoupení výše  uvedených  žadatelů.  žadatelé  jsou  obětmi  zvlášť  závažného  zločinu

vraždy ve stádiu pokusu podle § 21 odst.1, § 140 odst. 2 a odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, kterého se měl

dopustit  dne  08.04.2019  pan   M mimo  jiné  proti   panu   P

 zemřelého dne 09.03.2019 ve Fakultní nemocnici Královské vinohrady, otci pana 

žadatele.  Panu  i  byla  způsobena  zranění,  jejichž  prognóza  nebyla  slučitelná  se  životem,  a

následkům jednání obviněného podlehl.

Jinými slovy byl pa k dne 08.04.2019 v areálu nemocnice Královské Vinohrady zavražděn par"m

 průstřelem hlavy, přičemž těmto zraněním následně dne 09.04.2019 podlehl.

Z několika zdrojů jsme se dozvěděli, že  po obdobném  incidentu,  který se stal cca. o  půl roku později,

dne   10.12.2019  ve  fakultní   nemocnici   Ostrava   bylo   sdělováno 

  že  obětem  bude  Vládou  ČR  vyplacena  částka  300.000  Kč,  a  z rozpočtu  města  Ostrava

částka 100.000 Kč.

Důkaz..

1)    reportáže deníku N viz.: httDs://denikn.cz/minuta/250218/r

2)    reportáž deníku N viz: httDs://denikn.cz/minuta/250860lL;

3)    reportáž deníku N viz: r\ttDs://denikn.cz/minuta/251622J:

Míkua]d€ošritgkapc€a=tneří
Mlkuláš ai partneři, advokátní kancelář s.r.o.



Vzhledem  ktomu,  že  životní  situace  po  ztrátě  otce,  tchána  a  dědečka,  pana a, je  pro

žadatele velmi složitá a domnívají se, že se  u nich jedná o téměř identickou situaci, jako byla situace,

jež  se  udála  obětem  činu  ve  fakultní  nemocnici  Ostrava  ze  dne  10.12.2019,  chtěli  by  se  žadatelé
dotázat,   na  základě  jakého   rozhodnutí,   či  jakého   právního  titulu   byla   obětem   činu  ve   Fakultní

nemocnici  Ostrava  vyplacena  částka  300.000  Kč,  při'padně  100.000  Kč  tak,  aby  mohli  o  obdobnou

mimořádnou pomoc obětem  požádat, případně aby mohli v civilním řízení demonstrovat jaká pomoc

byla obdobným obětem poskytnuta z veřejných zdrojů.

Žadatelům  po výše  uvedeném  činu  nebyla  nabídnuta  vůbec žádná  pomoc ze  strany orgánů veřejné

moci ani samosprávy, naopak, v řízení o peněžité pomoci obětem trestných činů vedli řízení po dobu

více  než  jednoho   roku,   aby  nakonec  byla  většina   nároků,   kromě   nároku   bratra   žadatele,   pana

a, zamítnuta.

11. žÁDOST 0 INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999 SB.

Vzhledem  kvýše  uvedenému  tedy  žádáme  na  základě  zákona  č.106/1999  Sb.  o  svobodném

přístupu k informacím (dále jen „zákon`') podle ustanovení §13 tohoto zákona  nadepsaný orgán o
sdělení,   zdali   byla   ze   strany   města   Ostrava,   či  jakékoliv  jiné   organizační  složky,   či   jiného
subjektu/entity financované  z veřejných  zdrojů  vyplacena  obětem  události  ze  dne  10.12.2019 ve
fakultní nemocnici Ostrava  nějaká částka  peněžní pomoci či poskytnuta i.iná  pomoc. V případě, že

ano, prosíme o sdělení na základě, jakého rozhodnutí k tomu došlo, o jakou šlo částku a na základě

jakého právního titulu k tomu došlo.

Poskytnuté informace budou sloužit jako  podklad  pro další postup obětí po výše uvedeném trestném

činu  směřující  k  získáni'  peněžité  pomoci  obětem  trestného  činu  a  jako  důkaz  v  řízení  vedením  u

obvodního soudu  pro  Prahu  10  pod  spisovou  značkou  18 C 28/2020, ve  kterém  se  oběti -žadatelé

dožadují odškodnění po  Fakultní nemocnici  Královské Vinohrady.

Na  základě  zákona  č.  106/1999  Sb.  jste  povinni  poskytnout  na  žádost  výše  uvedené  informace.  V

případě,  že  informace  podléhá  obchodnímu  tajemství, jste  i  tak  povinni  na  základě  ustanovení §  9
odst.  2  zákona  č.   106/1999  Sb.   poskytnout  informace,  neboť  poskytnutí  informace  o  rozsahu  a

příjemci veřejných prostředků se nepovažuje za porušení obchodního taj.emství.
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Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:
Ze dne:
Č.  j.:

Sp.  zn.:

Vyřizuje:

Telefon:
E-mail:

Datum:

SMO/402920/21"Po
S-SMO/402920/21mpo/2

29.  7. 2021

Poskytnutí    informací    podle    zákona    č.106/1999    Sb.,    zákon    o    svobodném    přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

statutámí město Ostrava obdrželo dne 26. 7. 2021 do datové schránky žádost o poskytnutí infomací
podanou podle  zákona č.  106/1999  Sb., o  svobodném přístupu k infomacím  ve znění pozdějších
předpisů  (dále  jen  Iníz"),  a  to  panem , . . . , á

:á3:1k3á,tkp.ruaheav.1č .kpoíl:dumEánáigž:á:::

ŽeáToasii::aátá:=ĚsÍ%s3;timau#;::feonvírzad:,:db;.|i.zseMsg#9tz:iá:i:ooffěrst.aostrava'čijakéko|iv
jiné organizační složky, či jiného subjektu/entity financované z veřejných zdrojů, vyplacena obětem
události  ze  dne  10.   12.  2019  ve  Fakultní  nemocnici  Ostrava  nějaká  částka  peněžní  pomoci  či
poskytnuta jiná pomoc.  V případě,  že  ano,  prosí  Žádost  o  sdělení,  na základě jakého  rozhodnutí
k tomu došlo, o jakou šlo částku a na základě jakého právního titulu k tomu došlo.

K žádosti  sdělujeme,  že  zastupitelstvo  statutámího  města  Ostrava,  jakožto  kompetentní  orgán,
rozhodlo dne  11.  12. 2019 svým usnesením č. 0623/ZM1822/11 :
a) poskytnout nejbližším pozůstalým každé z obětí tragické střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava
dne 10.12. 2019 peněžitý dar ve výši  100 000 Kč k překlenutí jejich tíživé Životní situace
b)  poskytnout  každé  osobě  zraněné  (nikoli  smrtelně)  při  tragické  střelbě  ve  Fakultní  nemocnici
Ostrava dne 10.12. 2019 peněžitý dar ve výši 50 000 Kč k překlenutí jejich nastalé životní situace.

Sdělujeme  také,  že  je  nám  známo,  Že  pozůstalí  každé  z  obětí  tragické  střelby  a  každá  z osob
zraněných tragickou střelbou uskutečněnou dne  10.  12.  2019 ve Fakultní nemocnici Ostrava, byly
rovněž obdarovány níže uvedenými subjekty, na základě níže uvedených rozhodnutí jejich orgánů,
a to níže uvedenými peněžitými částkami:

•    Rada Moravskoslezského kraje rozhodla svým usnesením č. 79/7089 ze dne 27. ledna 2020

poskytnout:
a)  nejbližším  pozůstalým  každé  z obětí  tragické  střelby  ve  Fakultní  nemocnici  Ostrava
dne 10.12. 2019 k překlenutí jejich tíživé životní situace částku 100 000 Kč

1/2

Prokešovo nám. 8, 729 30 0strava
www.ostrava.cz
posta@ostrava.cz

Ič 00845 451  Dlč CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w

OSTRAvffi!!!



b) každé zraněné osobě (nikoliv smrtelně) při tragické střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava
dne 10.12. 2019 k překlenutí jejich nastalé Životní situace částku 50 000 Kč

•    Mimořádná       rada       městského       obvodu       Poruba       rozhodla       svým       usnesením
č.1048/MRMobl822/26 ze dne  17.12. 2019 poskytnout:
a) poskytnout nejbližším pozůstalým každé z obětí tragické  střelby ve  Fakultní nemocnici
Ostrava dne  10.12. 2019 peněžitý dar ve výši 20 000 Kč k překlenutí jejich tíživé Životní
situace
b)  poskytnout  každé  osobě  zraněné  (nikoli  smrtelně)  při  tragické  střelbě  ve  Fakultní
nemocnici  Ostrava  dne  10.  12.  2019  peněžitý  dar  ve  výši  20  000  Kč  k  překlenutí jejich
nastalé Životní situace

•    Zastupitelstvo   města   Valašské   Meziříčí   rozhodlo   svým   usnesením   Z 10/24   ze   dne
12. prosince  2019  poskytnout  finanční  dar  v  souhmné  výši  90 000  Kč  ve  prospěch  osob
nebo jejich rodin postižených ozbrojeným útokem ve Fakultní nemocnici

Závěrem pro úplnost uvádíme,  že je  nám  bez bližších podrobností známo,  Že  ze  strany Fakultní
nemocnice Ostrava byla na pomoc obětem a pozůstalým osobám po obětech tragické střelby konána
veřejná sbírka.

S pozdravem
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