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mailto:info@mpostrava.cz Subject: Žádost o vyjádření Dobrý den, rád bych
Vás požádal o vyjádření zásahu vašeho policisty č. , který dne
2.3.2021 měl pouze nasazenou jednu chirurgickou roušku a odmítal 2 metrový
rozestup, přitom by měl jít příkladem. Tím Pádem hrubě, porušuje pravidla
dána vládou Čr. Jak je to možné, že strážník co sám nedodržuje pravidla a
odmítá dodržovat pravidla i na opakovanou výzvu může hrubě šikanovat
občany této země? Jsou různé pravidla pro policisty, strážníky a obyčejní
občany? Rád bych znal dle zákona o sobodné informaci č. 106/1999 sb
informace ohledně tohoto zákroku a odpoveďi na mé otázky. Také bych se rád
informoval, jak bude strážník a napomáhající strážníci potrestán.  Jedná
se o toto video nahrané na internet https://www.facebook.com/
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Vážený pane, 

  
k Vaší emailové žádosti ze dne 3.3.2021, doručené Městské policii Ostrava jako povinnému 

subjektu dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), téhož dne, „o vyjádření zásahu vašeho policisty č. , který 
dne 2.3.2021 měl pouze nasazenou jednu chirurgickou roušku a odmítal 2 metrový rozestup, přitom 
by měl jít příkladem. Tím Pádem hrubě, porušuje pravidla dána vládou Čr. Jak je to možné, že 
strážník co sám nedodržuje pravidla a odmítá dodržovat pravidla i na opakovanou výzvu může hrubě 
šikanovat občany této země? Jsou různé pravidla pro policisty, strážníky a obyčejní občany? Rád 
bych znal dle zákona o sobodné informaci č. 106/1999 sb informace ohledně tohoto zákroku a 
odpoveďi na mé otázky. Také bych se rád informoval, jak bude strážník a napomáhající strážníci 
potrestán. Jedná se o toto video nahrané na internet 

 sděluji následující. 
Podle čl. I. odst. 1. Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.2.2021, č.j.: 

MZDR 15757/2020-45/  (plnou verzi naleznete zde: Mimořádné opatření – nošení ochranných 
prostředků dýchacích cest, s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání – Ministerstvo zdravotnictví 
(mzcr.cz)), byl všem osobám s účinností od 1.3.2021 zakázán pohyb a pobyt bez ochranných 
prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek k (vždy bez výdechového 
ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační 
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska 
nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro 
výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to mj. na všech ostatních veřejně 
přístupných místech v zastaveném území obce. Z uvedeného vyplývá, že nebylo povinností strážníka 
Městské policie Ostrava mít nasazeny 2 zdravotnické obličejové masky, tudíž se pochybení 
nedopustil. 
 Podle čl. III. odst. 4 Usnesení Vlády ČR ze dne 26.2.2021 vyhlášené pod č. 113/2021 Sb., ve 
znění Usnesení Vlády ČR č. 115/2021 Sb, je s účinností od 1.3.2021 omezen volný pohyb osob na 
území ČR tak, že je nařízeno v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu „pobývat na veřejně 
přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, ……, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami 
odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné“. V tomto ohledu se tedy strážník Městské policie Ostrava 
sl. č. pochybení dopustil, když dotyčné osobě nesprávně argumentoval. Věc bude vyřešena 
v rámci pracovněprávního vztahu v souladu se zákone č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Pokud jde o zákrok provedený druhým strážníkem Městské policie Ostrava ve spolupráci 
s příslušníky Policie ČR, na základě vyhodnocení dostupných zdrojů a informací, které byly 
předmětem i interního šetření ze strany Městské policie Ostrava, bylo konstatováno, že zákrok ze 
strany strážníka Městské policie Ostrava byl přiměřený a byl proveden naprosto v souladu se 
zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Zákrok příslušníků Policie 
ČR nejsem ze své pozice oprávněn hodnotit. 

   
S pozdravem 
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