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Městská policie Přerov 

 
 

Telefon +420/581268400 
E-mail: policie@prerov.eu 
nám. T. G. Masaryka č. 1 

750 00 P ř e r o v 

 

 
                  V Přerově, dne 6. února 2019  

 

  
Povinný subjekt :       Žadatel : 
 
Městská policie Přerov       
Nám. T.G.M. 1        
750 02 Přerov        
         
         

 

Poskytnutí informací 
 

Městská policie Přerov, jako věcně a místně příslušný orgán dle ustanovení § 2 odst. 
1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, obdržela dne 5. února. 2019 prostřednictvím emailu „Žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů“, kdy se žadatel domáhá informací týkajících se 
kamerového systému ve městě Přerov.  
 
Konkrétně se jednalo se o následující: 
 

1.)    Sú vo Vašej obci umiestnené bezpečnostné kamery, ktorých prevádzkovateľom je obec, 
obecná polícia alebo iná organizácia zriadená obcou? 
2.)    Ak áno, koľko kamier je v obci umiestnených?  
3.)    Kto, akým spôsobom a na základe akých informácií rozhodoval o tom, kde sú kamery 
umiestnené? 
4.)    Sú priemyselné kamery neustále monitorované operátorom? Kto má k záznamom z 
kamier prístup? 
5.)    Má obec k dispozícii celkový počet zásahov (výjazdov) obecnej polície za rok 2018? Ak 
áno, v koľkých prípadoch bol takýto zásah iniciovaný na základe záberu z priemyselnej 
kamery? 
6.)    Koľko krát bol záznam z bezpečnostnej kamery poskytnutý policajnému zboru za účelom 
riešenia trestného činu alebo priestupku?  
7.)    Prinieslo prijatie GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  nejaké zmeny 
v práci s kamerovým systémom? 
 
Ačkoliv nemá žádost o poskytnutí informací patřičné náležitosti podle č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl se 
povinný subjekt požadované informace poskytnout: 
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1.) Ano. 
2.) 21 
3.) Kamerové body jsou umísťovány v návaznosti na bezpečnostní situaci, kdy se 

vychází především z poznatků Městské policie Přerov či Policie ČR. 
4.) Městská policie Přerov neprovozuje průmyslové kamery na veřejném 

prostranství. Průmyslové kamery snímají pouze vnitřní část služebny městské 
policie Přerov. 

5.) Ano, počet výjezdů je součástí výroční zprávy za rok 2018, která bude po 
předložení zastupitelům vyvěšena na webových stránkách : 
https://www.mpprerov.eu/cs/o-nas/historie-2.html.  
Jinak viz odpověď v bodě 4). 

6.) Policie ČR má přístup k záznamům a může si stahovat záznamy sama. 
7.) Ne. 

 

    
  Bc. Miroslav Komínek 
      zástupce ředitele 
  Městská policie Přerov 


