
ŽÁDOST 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 

Žádost o informace k městskému kamerovému dohlížecímu systému a 

platech ze dne 29.9.2017 
 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
- Vyčíslení nákladů na provoz městského kamerového systému, včetně podrobného 
výpisu jednotlivých položek. 
- Poskytnutí veškeré dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele městského 
kamerového systému, a to včetně všech nabídek účastníků výběrového řízení. 
- Poskytnutí informace o průměrné měsíční mzdě a průměrné měsíční pracovní době, 
strážníků městské policie moravská Třebová v roce 2017. 
- Poskytnutí informace o průměrné měsíční mzdě a průměrné měsíční pracovní době, 
velitele městské policie moravská Třebová v roce 2017. 

Způsob poskytnutí informace: v elektronické podobě na e-mailovou adresu 
Dne: 29.9.2017 

 

Odpověď na žádost: 
Ad 1) 
Vyčíslení provozních nákladů na provoz Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen 
MKDS) je uvedeno v příloze Náklady na provoz kamerového systému. 
Ad 2) 
MKDS je ve městě Moravská Třebová budován od roku 2004. V souladu se spisovým a 
skartačním řádem nedisponujeme podklady z tohoto roku. Dále byl MKDS modernizován a 
rozšiřován v letech 2008, 2010 a 2011. 
V roce 2008 byl realizován přechod z analogového systému na systém digitální. Na tento 
přechod 
byla vyhlášena poptávka a vítězem výběrového řízení se stala firma OR-CZ. 
Viz. příloha MKDS 2008 
V roce 2010 bylo Radou města vyhlášeno výběrové řízení na rozšíření MKDS, ze kterého vyšla 
jako vítěz firma OR-CZ. 
Viz. příloha MKDS 2010 a MKDS 2010 - Zpráva o posouzení a hodnocení 
V roce 2011 byla firmě OR-CZ usnesením RM č. 437/R/020511 byla udělena trvalá výjimka ze 
směrnice č. 11/2010, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadávání zakázek k 
rozšiřování Městského kamerového dohlížecího systému. 
Viz. příloha MKDS 2011 
Ad 3 a 4) 
Personální stav strážníků městské policie je v roce 2017 13 osob včetně velitele městské policie. 
Velitel je, co se týká pracovního zařazení také strážník, strážník pověřený zastupitelstvem města 
některými úkoly ve vedení městské policie. Průměrný měsíční objem vyplacených hrubých platů 
u městské policie činí za období 01-08/2017 celkem 297.699 Kč. 
V témže období tj. 01-08/2017 odpracovali strážníci průměrně 2156,12 hodin za měsíc. 
 

Radovan Zobač 
Velitel Městská policie Moravská Třebová 
 

 

Datum zveřejnění informace: 11.10.2017 


