
Městská policie Ostrava - Spádová služebna Martinovská 
Policejní oddělení v Ostravě 
Martinovská 1622/36, 708 00 Ostrava-Poruba 

Žádost o informace podle zákona č. 1O6/1999 Sb. 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, žádám Městskou policii Ostrava - Poruba, aby mi zaslala 
elektronickou cestou do datové schránky informaci ohledně svého zásahu, který se 
stal v letech 2018 nebo 2019, na bowlingu nebo v restauraci v Zábavním centru 
Zuzana,  jenž bylo p0 vyšetření 
předáno na státní zastupitelství. Jednalo se o rvačku hostů - 2 muži napadli po 
slovním incidentu několik hostů. Bližší informace  k vyhledání incidentu může 
posloužit, že u této rvačky hostů figuroval pan 

Dotaz č. i 
Kterého dne se výše uvedený incident stal Zábavním centru Zuzana, 

Dotaz č. 2 

Kterého dne, kterého dne městská policie uzavřela šetření výše uvedeného 
incidentu a předala jej státnímu zástupci? 

Dotaz č. 3 
Jakou spisovou značku má výše uvedený incident? 

Dne 1. 12. 2021 
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2. 12.2021 

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace 

Vážený pane, 

k Vaší žádosti ze dne 1.12.2021, 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, tohoto znění: 

„Na základě zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, žádám Městskou policii Ostrava - Poruba, aby mi zaslala elektronickou cestou do datové 
schránky informaci ohledně svého zásahu, který se stal v letech 2018 nebo 2019, na bowlingu nebo 
v restauraci v Zábavním centru Zuzana,  jenž bylo po 
vyšetření předáno na státní zastupitelství. Jednalo se o rvačku hostů — 2 muži napadli po slovním 
incidentu několik hostů. Bližší informace, k vyhledání incidentu může posloužit, že u této rvačky hostů 
figuroval pan 
Dotaz Č. 1 
Kterého dne se výše uvedený incident stal Zábavním centru Zuzana, 

? 
Dotaz Č. 2 
Kterého dne, kterého dne městská policie uzavřela šetření výše uvedeného incidentu a předala jej 
státnímu zástupci? 
Dotaz Č. 3 
Jakou spisovou značku má výše uvedený incident?" 

sděluji, že k danému incidentu neeviduje Městská policie Ostrava žádné informace, nelze je tedy 
poskytnout. 

S ohledem na vámi uvedený popis incidentu by se mohlo jednat o záležitost v kompetenci Policie ČR, 
na kterou Vám doporučujeme se v dané věci obrátit. Kontaktní údaje naleznete zde: Krajské ředitelství 
policie Moravskoslezského kraje - Policie České republiky. 
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