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 30. března 2020
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 30.
března 2020 prostřednictvím datové schránky „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 události ze dne 30.6.2019 v Přerově.
Konkrétně se jednalo se o následující:
1) Jak dlouho uchováváte kamerové záznamy z kamer směrující na sportbar Leguán a zahrádku tří
hrošíků? Krajské vedení policie se vyjádřilo, že záznam z 30.6 (3-6 hodin ráno) již pravděpodobně
neexistuje. Tedy se táži přímo vás, existuje?
1. Záznamy MKDS jsou ukládány na serveru maximálně po dobu 14 dní. Záznam z 30. 6.
2019 na serveru Městské policie Přerov již není.
2) Zapsal operátor kamerového systému událost o hluku, rozbití skla, poškození zahrádky... z 30.6?
operátor mohl něco vidět. Viděl? Bez ohledu na to jestli „kamerový“ záznam uložil. Hluk zde byl
opravdu značný. Může být svědek. Fyzické násilí proběhlo na venkovní terase několik desítek metrů
od stanice.
2. Městská policie Přerov nepřijala z daného místa žádné oznámení, ani nezaznamenala na
kamerovém systému žádný incident. Stálá služba je dislokovaná v dvorní části služebny na nám.
T.G.M. 1, nikoliv směrem na samotné náměstí, tudíž žádný hluk službukonající strážník na stálé
službě nezaznamenal.
3) Volal někdo na tísňovou linku, nahlásil kromě mě někdo nějak událost z 30.6?
2. Od 00:00 hodin 30. 6. 2019 do 24:00 hodin téhož dne jsme přijali 13 telefonních
oznámení.
4) Podle vyjádření paní plk. M. xxxxx případ není šetřen. Proč? Neuplynula ani (Zákon č.
250/2016 Sb. § 30) promlčecí doba přestupkového řízení, natož jiných dob. Přitom jsem ji o
události informoval. Neuplynula doba ani jednoho roku. Případem se má policie zabývat. Z toho
důvodu na samostatném listu tohoto dokumentu následně uvádím: Podání podnětu k zahájení řízení
z moci úřední. Podepsáno kvantifikovaným elektronickým podpisem.
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3. Proč není případ šetřen, nemůže povinný odpovědět, protože plk. Mgr. Bc.M. xxxxx je
pracovníkem Policie české republiky, nikoliv Městské policie Přerov. Podání podnětu bude
přeposláno příslušnému správnímu orgánu, jelikož obecní a městské policie ze zákona
neprošetřují.

pol.rada Bc. Miroslav Komínek
zástupce ředitele
Městská policie Přerov
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