Magistrát města České Budějovice
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Jednání strážníka MP
1) veškeré podklady, které Městská policie České Budějovice zkoumala při stížnosti podané na
strážníka, který měl nepřiměřeným zásahem a opakovanými údery rozbít čelní sklo automobilu;
2) kamerový záznam z doby poškození automobilu v Krajinské ulici;
3) veškeré materiály a podklady, které byly použity při vyšetřování kázeňského přestupku;
4) číslo a jméno a příjmení strážníka, který měl poškození způsobit;
5) sdělení, z jakého důvodu nebyla uhrazena vzniklá škoda;
6) sdělení, zda se jednalo o standardní postup strážníka;
7) kamerový záznam z doby zásahu z kamerového systému.

K požadovanému povinný subjekt sděluje:
ad 1)
Městská policie České Budějovice nedisponuje žádnou Vaší písemnou stížností. Z Vaší strany došlo
k pouhému opakovanému dostavování se na služebnu Městské policie České Budějovice. S ohledem na tuto
skutečnost byla věc formálně prověřována za účelem zjištění stavu a v této souvislosti Městská policie České
Budějovice disponuje pouze úředním záznamem, který je Vám zasílán v příloze.
ad 4)
Na úředním záznamu, který je zasílán v příloze, jsou jako zasahující osoby uvedeny strážník Filip Tauber,
služební číslo 1617, a Oldřich Selner, služební číslo 1615. Povinný subjekt však nedisponuje jakoukoli
informací, že vznikla škoda, tudíž ani informací, kdo tvrzenou škodu způsobil.
ad 5)
Vzniklá škoda nebyla uhrazena z důvodu, že z Vaší strany nebyl jakýkoli nárok písemně uplatněn. Povinný
subjekt zároveň ani nedisponuje jakoukoli informací, že škoda vznikla.
ad 6)
Zákrok strážníka Městské policie České Budějovice proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Zbývající požadované informace budou povinným subjektem vyřízeny postupem dle InfZ, a to ve lhůtách a
za podmínek v něm uvedených.
Ve Vaší žádosti bylo požadováno, ve smyslu ustanovení § 4a InfZ, poskytnutí informací osobně. Povinným
subjektem jste byl dne 23. 10. 2017 telefonicky kontaktován za účelem domluvení schůzky předání
požadovaných informací. Vzhledem ke skutečnosti, že termín schůzky s Vámi nebylo možné domluvit, jsou
Vám požadované informace poskytnuty písemně a doručovány na Vámi uvedenou adresu trvalého pobytu.

