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Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
Prokešovo náměstí 8,
729 30 0strava

Sdělení dle zákona č.106/1999 Sb., v platném znění

13. září 2021
Počet listů: 3
Přílohy:  2

Vážená paní, Vážený pane
Dobrý den,

obracím se na Vás Statutámí město Ostrava Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí s následující prosbou o odpověď dle zákona č.106/1999 Sb., o
poskytnutí informace o svobodném přístupu k informacím.

VvDlňováníListuo_Drohl)'_d_c_e__z_e_m_ř_e_l_é_b_o_an_r_o_v_ád_ě_n_i'_z_áLi_i_sudoknihvúmrtí
kFájských  úřadů, maóistrátů
měst Bma, Ostravy a Plzně a Magistrátu hlavního města Prahy,
konané ve dnech  1. a 2. října 2015 ve vzdělávacím zařízení IVS v Benešově
(č. j. MV-17888164WS-2015) žádám o zaslání kopie dokumentu vedené pod (č. j.  MV-
17888"WS-2015)

Dotaz č. 1
Jak postupovat v případě, Že v Listu o prohlídce zemřelého (LPZ) v listinné podobě
nejsou vyplněny položky 7 - 11 a kolonky nejsou proškrtnuty. Vráiit LPZ lékaři
k oprčwě nebo chybějící údaje ověřit v registrech stáíní spráw`?

Dotaz č. 2
Jak postupovai v případě, Že LPZ není opaiiřen originálem podpisu, ale pouze
propisem? Lze na základě takové kopie provést zápis do knihy úmrtí? Vzhledem
k tomu, že se jedná o průpis Oiž dnes slabě vidět), zůstanou údaje zachovány
v čitelné podobě i při archivací?
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Dotaz č. 3 a 4
Jak postupovat, když na LPZ je uvedeno datum úmrtí a zároveň zaškrtnuto, Že se
jedná o pravděpodobné dalum úmrtí (pitevní protokol není součástí LPZ, dle sdělení
ZZS Olomouckého kraje poskytují pouze policii a soudu) a pitvající lékař tiskopis před
odesláním nedoplnil datem provedení pitvy ani neoznačil razítkem, identifikací
a podpisem ve volném prostoru na tiskopise?

Které a kolik město Ostrava Magistrát města Ostravy má městských organizací. Uveďte
ceý název, sídlo, lčo, kontakt městské organizace. Které druhy parkovacích karet město
Ostrava aktuálně pouŽívá.
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Magjstrát města Ostravy
Odbor vnjtřních věcí

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:

Sp.  zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Datum:

SMO/544155/2lwnitř.

2021-09-16

Poskytnutí informací

Odbor vnitřních věcí  Magistrátu  města Ostravy  (dále jen „povinný  subjekt")  obdržel  dne  13.09.2021  Vaši
žádost  o poskytnutí  informací  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění
pozdějších  předpisů  (dále jen  „zákon  o  svobodném  přístupu  k infomacím").  V žádosti  požadujete  zaslání
zápisu  z pracovní  porady  Ministerstva  vnitra  s krajskými  úřady  a magistráty  měst  Ostrava,  Plzeň,  Brno
a Magistrátu hlavního města Prahy, č.j. MV -17888-64/VS-2015 a dále zodpovězení otázek:

"Dotaz č. 1
Jak postupovat v případě, že v Lístu o prohlídce zemřelého (LPZ) v listirmé podobě nejsou vyplněny položky
7 - 11  a kolonky nejsou proškrtnuty. Vrátit LPZ lékaři k opravě nebo chybějící údaje ověřit v registrech
státní spráwy?

Dotaz č. 2
Jak postupovat v případě, že LPZ není opatřen originďlem podpisu, ale pouze propísem? Lze na základě
takové kopíe provést zápis do knihy úmrtí? Vzhledem k tomu, že se jedná o průpis Oiž dnes slabě vidět),
zůstanou údaýe zachovdny v čitelné podobě i při archivací?

Dotaz č. 3 a 4
Jak postupovat, když na LPZ je uvedeno datum úmrtí a zároveň zaškrtnuto, že se jedná o pravděpodobné
datum úmrtí (pitevní protokol není součástí LPZ, dle sdělení ZZS Olomouckého kraje poskytuůí pouze policii
a soudu) a pitvající lékař tiskopis před odesláním nedoplnil datem provedení pitvy ani neoznačil razítkem.
identifikací a podpisem ve volném prostoru na tiskopíse?

Které a kolik město Ostrava Magistrát města Ostravy má městských organizací. Uveďte celý název, sídlo,
IČO, kontakt městské organizace. Které druhy parkovacích karet město Ostrava aktuálně používá. "

V souladu  s ust.  §   14  odst.  5  písm.  d)  zákona  o  svobodném  přístupu  k infomacím  poskytuje  povinný
subjekt k výše uvedené žádosti následující informace.

Na   základě   Vaší   žádosti   Vám   v příloze   zasíláme   kopii   zápisu   z pracovní   porady   Ministerstva  vnitra
s krajskými  úřady  a magistráty  měst  Ostrava,  Plzeň,  Brno  a  Magistrátu  hlavního  města  Prahy,  č.j.  MV  -
17 888-64/VS-2015 .
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Dále  Vám   sdělujeme,   Že   Vámi   zaslané   dotazy   1-2   řeší  návazně   na  výše   zmíněnou  pracovní  poradu
samostatná   informace   Ministerstva   vnitra   č   19/2016,   č.j.   MV-55574-9WS-2016,   kterou   Vám   rovněž
v příloze  zasíláme a kterou považujte zároveň za naši  odpověď na Vaše  dotazy.  Dotaz číslo  3  a 4 je  Vámi

poněkud  odlišně  formulován než ve  zmíněné  informaci  č.  19#016,  nicméně  odpovčď je totožná,  a to,  že
nový tiskopis  LPZ  (část 81) již  neobsahuje  údaje  o  lékaři,  který  provedl  pitvu  a tudíž nebude  do  hlášení
o úmrtí vyplňován.

K dotazu, kolik má město Ostrava městských organizací a kjejich identifikačním údajům, Vám sdělujeme,
Že     tyto     informace    jsou    volně     přístupné    na    webových     stránkách    hftps://www.Qstrava.cz/cs/o-
meste/organizace-a-instituce.

K vašemu  poslednímu  dotazu,   které  druhy  parkovacích  karet  město  Ostrava  aktuálně  používá,   Vám
sdělujeme,  že  Magistrát  města  Ostravy  tuto  agendu  nevykonává.  Agenda  parkovacích  karet  spadá  do
samostatné  působnosti jednotlivých  městských  obvodů.    Je  tudíž  nutné  se  s dotazem  obrátit  na  příslušné
úřady   městských   obvodů.   Jejich   seznam   a   odkazy   na  jejich   webové   stránky   naleznete   rovněž   na
httos://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestskeo+}vody.

S pozdravem

Přílohy:

-      zápis  z pracovní  porady  Ministerstva  vnitra  s krajskými  úřady  a magistráty  měst  Ostrava,  Plzeň,
Brno a Magistrátu hlavního města Prahy, č.j. MV -17888-64/VS-2015

-      informace Ministerstva vnitra č  l9/2016, č.j. MV-55574-9/VS-2016
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