
        

MĚSTO HUSTOPEČE 
Dukelské nám. 2/2, 693 17  Hustopeče 

STAROSTKA 

 
 

 
Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 

Na základě Vaší žádosti ze dne 18.08.2015, kde žádáte o poskytnutí informací na základě zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

1) žadatel žádá poskytnout audio a video záznam pořízený strážníkem MP Hustopeče (2/365) a to ze 

dne 15. 8. 2015 v době 17. 30 hod - 18. 00 hod. Tento záznam zachycuje strážníky MP Hustopeče a 

žadatele (popřípadě rodinné příslušníky žadatele). 

2) žadatel žádá poskytnout dokument ,,příloha č. 1" k nařízení Rady města Hustopeče č. 4/2013. 

3) žadatel žádá poskytnout a to v souladu s § 8b InfZ plat a odměnu ke každému měsíci jednotlivě v 

roce 2015 u strážníků MP Hustopeče č. 3/434 a 2/365 a dále poskytnutí stručného zdůvodnění 

vyplacení odměn. 

4) žadatel žádá poskytnout a to z pasportu komunikací dopravní značení na pozemku v k.ú. 

Hustopeče parc.č. 891/11 a dále poskytnout dopravní značení, které se vztahuje k předmětnému 

pozemku v majetku povinného subjektu. 

5) žadatel žádá poskytnout kopii technického průkazu motorového vozidla rz 9B34131 a dále 

poskytnout GPS monitoring tohoto vozidla a to ze dne 15. 8. 2015 z doby 16.00 - 19.00 hod. 

 

Vám sdělujeme následující: 

 

Sdělení k bodu č. 1 žádosti. 

Vzhledem ke skutečnosti, že Město Hustopeče požadovanou informaci v bodu č. 1 žádosti 

nevlastní, je postupováno v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, včetně 

odůvodnění, Vám bylo zasláno pod Č.j. kt/5321/15/300 dle platných právních předpisů. 

 

Poskytnutá informace k bodu č. 2 žádosti. 

Požadovanou informaci „Příloha č. 1 k Nařízení města Hustopeče 4/2013“ včetně grafického 

znázornění Vám poskytuji v příloze č. 1 tohoto dokumentu. 

 

Poskytnutá informace k bodu č. 3 žádosti. 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění, Vám požadované informace poskytujeme v příloze č. 2 tohoto dokumentu. Město  

Hustopeče jako povinný subjekt Vás jako žadatele upozorňuje, že poskytované informace vztahující 

se k výši platu a odměn strážníků Městské policie Hustopeče v jednotlivých měsících za rok 2015 

jsou informace osobního charakteru, tedy konkrétními osobními údaji konkrétně dotčených 

osob. Při nakládání s těmito údaji jste jako žadatel povinen dodržovat právní předpisy vztahující se 

k ochraně osobních údajů a tyto informace nesmíte dále šířit. 

 

Povinný subjekt Vás vysloveně upozorňuje na článek 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, 

jež je součástí ústavního pořádku České republiky, tedy na právo každého na ochranu před 

neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 
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Poskytnutá informace k bodu č. 4 žádosti. 

Stávající dopravní značení na parkovací ploše u Městského koupaliště SPOZAM Hustopeče zde 

bylo stanoveno a instalováno v době před rokem 2007. MěÚ Hustopeče, odbor dopravy nevlastní 

žádný doklad o jeho stanovení. Rovněž se toto dopravní značení nenachází v pasportu dopravního 

značení na místních komunikacích ve městě Hustopeče, neboť se jedná o veřejně přístupnou 

účelovou komunikaci, která je využívána jako parkoviště. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že Město Hustopeče požadovanou informaci v bodu č. 4 žádosti 

nevlastní, je postupováno v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, včetně 

odůvodnění, Vám bylo zasláno pod Č.j. kt/5321/15/300  dle platných právních předpisů. 

 

Poskytnutá informace k bodu č. 5 žádosti. 

Vámi požadovanou informaci – kopii technického průkazu motorového vozidla RZ 9B3 4131 

poskytujeme jako přílohu č. 3 tohoto dokumentu. Motorové vozidlo RZ 9B3 4131 není vybaveno 

žádným technickým zařízením pro GPS monitoring vozidla. Z uvedeného důvodu nemá Město 

Hustopeče požadovanou informaci k dispozici. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že Město Hustopeče požadovanou informaci v bodu č. 5 žádosti v části 

poskytnutí GPS monitoringu nevlastní, je postupováno v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti, včetně odůvodnění, Vám bylo zasláno pod Č.j. kt/5321/15/300 dle platných 

právních předpisů. 

 

Přílohy k poskytnutým informacím: 

Příloha 1 - Příloha č. 1 k Nařízení města Hustopeče 4/2013, včetně  

Příloha 1a-Grafické znázornění parkovacích ploch. 

Příloha 2 - Platy a odměny strážníků MěP Hustopeče dle shora uvedené žádosti o informace. 

Příloha 3 - Kopie technického průkazu motorového vozidla RZ 9B3 4131. 

 

PaedDr. Hana Potměšilová 

starostka 
 


