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ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
  
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Já, níže podepsaný, XXXX, narozen XX.XX.XXXX, bytem XXX žádám v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů o poskytnutí těchto informací: 
 
1. Uveďte identifikační čísla strážníků, kteří během prosince 2020 a ledna 2021 na 

moji osobu podávali stížnosti na moje údajné chování během pracovní doby. 
2. Uveďte, komu byly tyto stížnosti adresovány. 
3. Byly tyto stížnosti podávány v písemné nebo ústní podobě? 
 
V případě písemných stížností žádám o přiložení kopií těchto stížností. 
 
Odpověď na podání označené jako „žádost o informace dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“ 
 
Město Moravská Třebová, obdrželo dne 10.08.2021 Vaše podání označené jako 
„žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů“, v němž požadujete v režimu uvedeného zákona 
poskytnutí následujících informací:  
 
1. Uveďte identifikační čísla strážníků, kteří během prosince 2020 a ledna 2021 na 

moji osobu podávali stížnosti na moje chování během pracovní doby. 
 

2. Uveďte, komu byly tyto stížnosti adresovány. 
 

3. Byly tyto stížnosti podávány v písemné nebo ústní podobě? 
 

Na poskytnutí požadovaných údajů se zákon č. 106/1999 Sb. nevztahuje, protože 
požadovaná informace není informací ve smyslu ust. § 3, odst. 3 tohoto zákona.  
Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv 
podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na 
listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, 
obrazového nebo audiovizuálního. 
V předchozí žádosti o informace č.j. MUMT 13971/2021, ze dne 06.05.2021 byla 
nesprávně zvolená formulace, že se jednalo o stížnosti strážníků Městské policie 
Moravská Třebová. Nejednalo se o oficiální stížnosti, ale pouze o osobní zkušenost 
strážníků Městské policie Moravská Třebová s osobou tazatele. Jednalo se o ústní 
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poznatky a sdělení, pronesené ostatními strážníky během porad či osobních 
rozhovorů.  
 
S pozdravem        
 
Radovan ZOBAČ 
vrchní komisař 
velitel Městské policie Moravská Třebová 
 
 
Způsob poskytnutí informace: dopis 
 
Dne: 12.08.2021 
 


