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V Ostravě dne 25.1.2023 

MMO 
Městská policie 

Žádost o informace dle zákona 106/1999Sb. 

Na základě shora uvedeného zákona žádáme tyto informace: 

1) Kolik radiostanic má k dispozici k dnešnímu dni MP Ostrava 

2) Kolik mobilních telefonů má k dnešnímu dni MP Ostrava. Zde prosíme i výpis 
jednotlivých telefonních čísel. 

3) Pokud strážník vypíše oznámení pro nepřítomného majitele vozu o možném spáchání 
přestupku, prověřuje si, kdo je majitel vozu pokaždé? Z jaké databáze má informace o 
tom konkrétním voze? Co za údaje tato databáze obsahuje. Zajímá nás zejména, jestli 
obsahuje, jméno a příjmení majitele vozu, datum narození, místo narození, rodné číslo, 
adresu trvalého bydliště, jestli je veden na úřadu práce, jestli je zaměstnán a kde, jestli je 
OSVČ 

4) Mohou strážníci využívat služební vozy k nákupům svačiny či snídaně pro sebe? 

5) Musí být všechny přepravované osoby ve služebních vozech a to včetně řidiče 
připoutány za jízdy bezpečnostním pásem? 

S pozdravem 

spolek Ostražitý Ostravák, z.s. 



Statutární město Ostrava 
Městská policie 

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

SMO/055410/23/MP 
S-SMO/050136/23/MP 

info@mpostrava.cz 
8.2.2023 

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace 

Pane 

Spolek 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 25.1.2023, na jejímž základě žádáte o informace: 
„1) Kolik radiostanic má k dispozici k dnešnímu dni MP Ostrava 

2) Kolik mobilních telefonů má k dnešnímu dni MP Ostrava. Zde prosíme i výpis jednotlivých 
telefonních čísel. 

3) Pokud strážník vypíše oznámení pro nepřítomného majitele vozu o možném spáchání přestupku, 
prověřuje si, kdo je majitel vozu pokaždé? Z jaké databáze má informace o tom konkrétním voze? Co 
za údaje tato databáze obsahuje. Zajímá nás zejména, jestli obsahuje, jméno a příjmení majitele vozu, 
datum narození, místo narození, rodné číslo, adresu trvalého bydliště, jestli je veden na úřadu práce, 
jestli je zaměstnán a kde, jestli je OSVČ 

4) Mohou strážníci využívat služební vozy k nákupům svačiny či snídaně pro sebe? 

5) Musí být všechny přepravované osoby ve služebních vozech a to včetně řidiče připoutány za jízdy 
bezpečnostním pásem?" 

sděluji kjednotlivým bodům následující. 

Ad 1.) K dnešnímu dni má Městská policie Ostrava k dispozici 677 radiostanic. 

Ad 2.) K dnešnímu dni má Městská policie Ostrava k dispozici 394 mobilních telefonů. Městská policie 
Ostrava výpisy kjednotlivým telefonním číslům nedisponuje, povinnému subjektu taková zákonná 
povinnost nevyplývá. 

Ad 3.) Ne, neprověřuje jej pokaždé. Jedná se o databázi (registr silničních vozidel) vedenou 
Ministerstvem dopravy ČR na základě zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona Č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Jsou v ní vedeny údaje stanovené v § 4 předmětného zákona. 

Ad 4.) Nemohou. 

Ad 5.) Nemusí v souladu s platnou legislativou. 

(elektronicky podepsáno) 
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