
V Ostravě dne 11.1.2023 

MMO 
MP Ostrava 

Žádost o informaci dle zákona 106/1999Sb. 

V souvislosti s odpovědí Krajského úřadu MSK tedy žádáme o nové informace, související 
s uvedenou žádostí v odpovědi MSK 171874/2022 

ad 1) Jakým způsobem získávají strážníci v terénu informaci o majiteli daného vozidla. 
Jde o to, že MP Ostrava má jen omezený počet tabletů, konkrétně 68 ks. Strážníků jsou 
ale stovky, tak jakým způsobem získá informaci strážník, který nemá tablet? 

Ad2) Jak si mohou strážníci, kteří nemají služební telefon ani předmětný tablet ověřit 
majitele vozidla? Jak je ošetřeno dodržování pravidel GDPR, aby tyto citlivé informace o 
majiteli vozu nemohly být zneužity? 

Ad3) Kteří strážníci mají tento služební telefon a k jakým účelům má sloužit? 

S pozdravem 

spolek Ostražitý Ostravák, z.s. 



Statutární město Ostrava 
Městská policie 

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

SMO/022162/23/MP 
S-SMO/020818/23/MP 

25.1.2023 

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace 

Pane , 

Siolek Ostražitý Ostravák, z.s. 

k Vaší žádosti podané ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ") a doručené Městské policii Ostrava jako povinnému 
subjektu dle ust. § 2 odst. 1 InfZ dne 11.1.2023, na jejímž základě žádáte o následující informace: 

„1) Jakým způsobem získávají strážníci v terénu informaci o majiteli daného vozidla. Jde o to, že MP 
Ostrava má jen omezený počet tabletů, konkrétně 68 ks. Strážníků jsou ale stovky, tak jakým 
způsobem získá informaci strážník, který nemá tablet? 
2) Jak si mohou strážníci, kteří nemají služební telefon ani předmětný tablet ověřit majitele vozidla? 
Jak je ošetřeno dodržování pravidel GDPR, aby tyto citlivé informace o majiteli vozu nemohly být 
zneužity? 
3) Kteří strážníci mají tento služební telefon a k jakým účelům má sloužit?" 
sděluji k jednotlivým bodům následující. 

Ad 1.) Prostřednictvím přidělené radiostanice. 

Ad 2.) Prostřednictvím přidělené radiostanice. V části dotazu týkajícího se dodržování pravidel GDPR 
odkazuji na předchozí odpověď ze dne 21.12.2022 (č.j.: SMO/821258/22/MP), která Vám byla 
doručena dne 22.12.2022. 

Ad 3.) O přidělování služebních telefonů konkrétním strážníkům k výkonu služby na dobu trvání 
směny rozhodují vedoucí zaměstnanci. V části dotazu týkajícího se účelu, k jakému slouží, odkazuji 
na předchozí odpověď ze dne 21.12.2022 (č.j.: SMO/821258/22/MP), která Vám byla doručena dne 
22.12.2022. 

S pozdravem 

(elektronicky podepsáno) 

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




