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Od:  

Odesláno: úterý 30. srpna 2022 10:57 
Komu: 
Předmět: FW: Žádost podle zákona č. 106/1999 5b. 

Přílohy: 300538374_582152546717242_470883581620235968Q~n jpgř 301036842_ 
3244611455806331_1816319951272203193_njpg 

From: 

Sent: Tuesday, August 30, 202210:61 A 

To: 
Subject: Věc: Žádost podle zákona Č. 106/1999 Sb. 

V Ostravě 30.8.2022 

Žadatel: 

Věc: Žádost podle zákona č.106/1.999 Sb. 

;C 2 RL1 

Dne 23.8.2022 okolo 21:00 jsem viděl dva strážníky městské policie, kteří byli řádně a viditelné označeni, kteří 
vystoupili a následné nastoupili zpět do neoznačeného vozidla Wolkswagen transporter bílé barvy s SPZ - 

 , bez jakéhokoliv nápisu nebo označení tohoto vozidla. Foto vozidla v příloze. 

Žadatel tímto žádá dle zákona č.106/ 1999 Sb. o informaci, a to 

1) Z jakého důvodu a jakou práci přesně tito strážníci vykonávají 

2)Z jakého důvodu vykonávají tuto činnost tajně a v neoznačeném vozidle s sledovacím zařízením na 

rozpoznáváni obličejů 

3)Od kdy se tohle monitorování provádí v Ostravě? 

4) Veškeré další informace o této činnosti ze strany MPČR Ostrava 

Odpověd' stačí zaslat na tento e-mail,

1 



Statutární město Ostrava 
Městská policie 

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

SMO/568996/22/  
S-SMO/567384/22/  

info@mpostrava.cz 
7. 9.2022 

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace 

Vážený pane, 

k Vaší žádosti ze dne 30.8.2022, 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 „I nfZ") téhož dne, tohoto znění: 
„Dne 23.8.2022 okolo 21:00 jsem viděl dva strážníky městské policie, kteří byli řádně a viditelně 
označeni, kteří vystoupili a následně nastoupili zpět do neoznačeného vozidla Wolkswagen 
transporter bílé barvy s SPZ -  , bez jakéhokoliv nápisu nebo označení tohoto vozidla. Foto 
vozidla v příloze. Žadatel tímto žádá dle zákona Č. 106/1999 Sb. o informaci, a to 
1) Z jakého důvodu a jakou práci přesně tito strážníci vykonávají 
2) Z jakého důvodu vykonávají tuto činnost tajně a v neoznačeném vozidle s sledovacím zařízením na 
rozpoznávání obličejů 
3) Od kdy se tohle monitorování provádí v Ostravě? 
4) Veškeré další informace o této činnosti ze strany MPČR Ostrava", 
sděluji následující: 

Ad 1.) Tuto činnost vykonávají na základě ust. § 24b zákona Č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii"), které stanoví: 
„(1) Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro pinění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného 
zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též 
zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu. 
(2) Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je 
obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit." 

Jedním z úkolů, které obecní policie v souladu s platnou legislativou piní, je přispívání k ochraně a 
bezpečnosti osob a majetku (ust. § 2 písm. a) zákona o obecní policii). 

Ad 2.) Povinnost zveřejnění informace dle § 24b odst. 2 zákona o obecní policii se týká pouze stálých 
(stacionárních) kamerových systémů, nikoli mobilních. 

Ad 3.) Ust. § 24b bylo do zákona o obecní policii vloženo novelou účinnou od 1.1.2003. 

Ad 4.) Viz zákon Č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a webové stránky 
Městské policie Ostrava www.mpostrava.cz.

S pozdravem 

(elektronicky podepsáno) 

IBC Moravskoslezského kraje 
Nemocniční 11/3328 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

1/1 www.mpostrava.cz 

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
Číslo účtu 27-1649297309/0800 
ID DS 5zubv7w 
i nfo~m postrava.cz 

STRAVA!!! 




