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From: 
Sent: Saturday, July 31, 20215:57 AM
To:
Subject: Žádost o kopii kamer. záznamu MP

Dobrý den ,
Byla jsem v souvislosti s porušeními j.ak zákonů, tak vyhlášek a dále v zájmu ochrany
našeho zdraví, našeho soukromého i majetku města, požádána o zajištění kopie záznamu ze 3 kamer
umístěných na Náměstí Svatopluka Čecha ze dne

8.6.2021 čas 6.30 -7.30

27.7.2021 čas 21.00 -24.00

28.7.2021 čas 00.00 -3.00

v souladu s platnou legislativou, dle informačního zákona máme nárok získat veškeré záznamy z
kamerového systému městské policie, v režimu lnfz není důvod
něj.akou část záznamu vylučovat, osobní údaje na záznamu nebude třeba anonymizovat protože
nej.sou předmětem žádosti. Pokud
Nám postupem podle § 83 odst.1 zákona č. 273/2008 Sb. bude v rozporu s formulací žádosti

poskytnuta jen tak omezená část záznamu, která nebude pro náš účel smysluplná podáme stížnost

Děkuji Vám, s úctou

Spolku Ostrava Přívoz

PROSÍM ZVAŽTE ZDA JE  NUTNÉ TUTO ZPRÁVU TISKNOUT! ! !

CHRAŇTE  PROSÍM  NAŠE ŽIVOTNí PROSTŘEDÍ! ! !

NA TOTO  PODÁNÍ PROSíM  REAGUJTE  ELEKTRONICKY EMAILEM  NEBO  PROSTŘEDNICTVÍM  NAŠÍ

DATOVÉ SCH RÁN KY ! ! !

Prosím zasílej.te nám návrhy a náměty na jakékoliv vylepšení
či zkrášlení naší obce, společně zlepšíme život v naší obci.

Prosím reaguj.te na toto podání nej.pozděli v termínu nej.pozděj.i do 30ti dnů a to v souladu s § 42
Správni'ho řádu elektronicky prostřednictvím naší datové schránky nebo emailem.
Pokud j.e Vám adresován podnět a po prověření podnětu a vyhodnocení skutečností dojde správní
orgán k závěru, že existuj.í důvody k zahájí řízení z moci úřední, žádáme ve smyslu zákona č.106/1999
Sb., aby nás správní orgán informoval jak bylo v řízení rozhodnuto.
lnformace uvedené v podnětu jsou určené pouze Vám a neudělujeme tímto souhlas k tomu, aby
obsah podnětu/podání (včetně zde uvedených údaj.ů o naší identitě) byl sdělen třetím stranám.



Statutární město Ostrava
Městská policie

Č.  j.:

Sp. zn.:
Tel./Fax:
E-mail:
Datum:

SMO/421218/21/MP
S-SMO/416576/21/MP

4.8.2021

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace

Spolek Ostrava Přívoz

Paní 

k Vaší žádosti podané ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomací,
ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále jen  „lnfz")  a  doručené  Městské  policii  Ostrava jako  povinnému
subjektu dle ust. § 2 odst.  1  lnfz dne 31.7.2021, tohoto znění:

„Byla jsem v souvislosti s porušením jak zákonů, tak vyhlášek a dále v zájmu ochrany našeho

:dmr:sY:n;áĚenha°Ná°muÉ:?ímséJha?o;,umk:ječt::h:ž=t:hep°Žádána  o  Zajištění  kopie  záznamu  ze  3  kamer
8.6.2021  čas 6.30 -7.30
27.7.2021  čas 21.00 -24.00
28.7.2021  čas 00.00 -3.00
v  souladu  s  platnou  legislativou,  dle  infomačního  zákona  máme  nárok  získat  veškeré  záznamy
z kamerového systému  městské policie, v režimu  lnfz  není důvod  nějakou část záznamu vylučovat,
osobní  údaje  na  záznamu  nebude  třeba  anonymizovat  protože  nejsou  předmětem  Žádosti.  Pokud
Nám  postupem  podle  §  83  odst.   1   zákona  č.  273/2008  Sb.  bude v  rozporu  s  fomulací  žádosti
posk*nuta jen tak omezená část záznamu, která nebude pro náš účel smysluplná podáme stížnost.",
Vám  sděluji,  Že  byly  zálohovány  záznamy  pořízené  dne  27.7.2021  včase  od  21.00  do  24.00  hod.
a dne 28.7.2021  v čase od  00.00 do 03.00  hod.,  a to ze 2  kamer Wámi  uvedenou  lokalitu  monitorují
pouze 2 kamery,  nikoli 3 -viz Městský kamerový svstém v Ostravě -Moie maDv Gooale). S ohledem
na skutečnost,  že záznamy z městského kamerového systému  se  uchovávaj.í  pouze 30 dnů,  nebylo
možné již zálohovat záznam z uvedených kamer ze dne 8.6.2021.

Současně    Vás    informuji,    Že    pořízené    záznamy    změstského    kamerového    systému
v neanonymizované podobě lze poskytnout pouze na žádost orgánů činných v trestním  řízení,  soudů
a správních orgánů,  a to vždy ke konkrétnímu řízení (pokud tedy bylo z Vaší strany zahájeno správní,
trestní   či   soudní   řízení,   budou   záznamy   poskytnuty   až   na   přímou   Žádost   příslušného   orgánu).
V ostatních  případech jsou  záznamy poskwovány v anonymizované  podobě,  a to  s ohledem  na  ust.
§  8a  odst.1lnfz  („lnformace  týkající  se  osobnosti,  projevů  osobní  povahy,  soukromí  fyzické  osoby
aosobní   údaje   povinný   subjekt   poskytne  jen   v souladu   s právními   předpisy,   upravujícími  jejich
ochranu.").

Dále  sděluji,  Že  činnost a  úkoly jsou  obecním  a  městským  policiím,  tj.  i  povinnému  subjektu,
stanoveny   zákonem   č.   553/1991    Sb.,   o   obecní   policii,   ve   znění   pozdějších   předpisů.   Zákon
č.  273/2008  Sb.  upravuj.e  činnost  policie  státní  (navíc  ust.  §  83  bylo  k 23.4.2019  zrušeno  i  vtomto
zákoně).

Vpřípadě,  že  budete  požadovat  poskýnutí  výše  zmíněných  záznamů  v délce  celkem  12
hodin, upozorňuji Vás, Že tak bude učiněno až po zaplacení úhrady dle platného sazebníku (Sazebník
Úhrad za poskytování ir`formací - pro účetní období roku 2021  - Ostrav_a),  nutné  na pokrytí  nákladů
souvisejících   s mimořádně   rozsáhlým   vyhledáváním   infomací   obsažených   v   záznamech,   které
spadají pod ochranu zvláštních právních předpisů a nelze Vám je poskytnout.

S pozdravem

(elektronicky podepsáno)

Lnffl
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