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Poskytnutí informací
Městský úřad Kroměříž obdržel dne 25. 9. 2020 Vaši žádost o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), kterou žádáte o poskytnutí těchto
informací:
dne 17. 9. 2020 jsme obdrželi Rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 odst. 1 zákona o
svobodném přístupu k informacím z faktického důvodu neexistence informace, č. j.
MeUKM/069901/2020, spis. značka MeUKM/066050/2020 s následujícím odůvodněním:
„Dle vyjádření Městské policie Kroměříž tato neeviduje žádnou událost ze dne 3. 9. 2020
týkající se motorového vozidla tovární značky DAF 290 registrační značky xxxxxxx v lokalitě
Komenského náměstí a ulice Vejvanovského v Kroměříži.“
V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. Vás tímto žádám
o následující informace:
1. Provedla městská policie Kroměříž alespoň elementární interní šetření v souvislosti s
předmětným incidentem? Pokud ano, jaké?
2. Byli zaměstnanci městské policie Kroměříž svým nadřízeným dotázáni, zda-li některý z nich
dal pokyn k zákazu vjezdu řidiči do ulice Vejvanovského?
3. Prověřila městská policie Kroměříž kamerové záznamy z předmětného místa, dne a
hodiny?
4. Jsou dostupné kamerové záznamy z předmětného místa, dne a hodiny, tj. křížení ulice
Komenského náměstí a Vejvanovského ze dne 3. 9. 2020 v čase cca 8.00 - 8.15? Pakliže
ano, žádáme tímto o jejich uchování a zpřístupnění. Konkrétní technickou formu zpřístupnění
nechť navrhne povinný subjekt.

K předmětné žádosti o informace Vám na základě vyjádření Městské policie Kroměříž
sdělujeme následující:
Ad 1 - 2) K popisované události byli dotazováni všichni zaměstnanci města Kroměříže
zařazení v Městské policii Kroměříž, kteří byli dne 3. 9. 2020 v zaměstnání. Nikdo z nich
neprojednával v uvedeném čase žádnou událost týkající se motorového vozidla tovární značky
DAF 290 registrační značky xxxxxxx.
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Ad 3) Záznam z kamerového systému byl prověřován z kamerového bodu na Komenského
náměstí v Kroměříži a výše uvedené vozidlo nebylo zaznamenáno.
Ad 4) Ne, v současné době již tento záznam není dostupný.

Mgr. Petra Svačinová
právník úřadu
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