OBEC HOVORČOVICE
Váš dopis:

Naše značka:
OUH-0410/2021

Vyřizuje/linka:
p. Budín

Dne:
8.3.2021

170 00 Praha 7

Sdělení informací k žádosti čj. TH_26_2021/Ozn. ze dne 23.1.2021, podané v souladu s § 13
odst.1 zák. 106/1999 Sb.

Vážený pane

,

na základě rozhodnutí Krajského úřadu č.j. 027055/2021/KUSK. K Vašemu odvolání Vám
zasíláme informace k Vámi podané žádosti čj. TH_26_2021/Ozn., ze dne 23.1.2021, podané
v souladu s § 13 odst.1 zák. 106/1999 Sb.
ad1/ zda obecní strážník, který je u povinného subjektu v pracovním poměru na základě
zákona č. 128/2000 Sb. , zákon o obcích, kdy obec zřídila v souladu s ust. § 35a, odst. 2, cit.
zákona obecní policii,za podmínek, které upravuje zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii
splňuje podmínky, které jsou uvedeny v ust. § 4, odst. 1, písm. a) až f) cit. zákona. Tj., zda
splňuje dále podmínky, které jsou popsány v ust. § 4a, 4b, 4c, 4e, 4f; cit. zákona o obecní
policii, zejména pak podmínka dosaženého příslušného vzdělání, kdy zde postačí informace,
zda splnil či nesplnil;
Odpověď obce:
Ano splnil.

ad2/ zda a jaký typ měřidla rychlosti obecní policie Hovorčovice používá a zda je
certifikováno v souladu s ust. 6, odst. 2, zák. č. 505/1990 Sb., zákon o metrologii. Dále, kdy
bylo ověřeno, zda měřidlo splňuje potřebnou homologaci pro provoz, a zda je opatřeno
osvědčením o tomto, a zda nese v souladu se zák. č. 505/1990 Sb. ochranné prvky před
zneužitím. Dále v jakém roce bylo toto měřidlo rychlosti, se kterým obec nechává provádět
měření rychlosti ve svém katastru obce pořízeno a za kolik jej obec pořídila, či zda se na
tomto podílela i třetí osoba. Tato informace je žádostí o poskytnutí písemné kopie jako
poskytnutí informace na zákl. zákona č. 106/1999 Sb.
Odpověď obce:
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ou@hovorcovice.cz
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Obecní policie používá silniční laserový rychloměr od výrobce Kustom Lavet ČR, typ Pro
Laser III PL-Dok I, certifikát o schválení typu stanoveného měřidla č. 0111-CS-C001-14 ze
dne 5.4.2014, ověřené Ověřovacím listem ČMI č.8012-OL-70252-20, ze dne 10.6.2020,
který je přílohou tohoto dopisu. Měřidlo nese ochranné prvky před zneužitím. Měřidlo je
zapůjčováno Obci Hovorčovice na základě Smlouvy o nájmu zařízení pro měření rychlosti od
společnosti GORNEX, s.r.o., V Domcích 60/20, 162 00 Praha 6, IČ: 27881598.

ad3/ zda byl strážník obecní policie seznámen s návodem k obsluze měřidla rychlosti, (viz.
bod 2) kdy a jakým způsobem, zda o tom existuje prokazatelně písemný záznam z
přezkoušení návodu k použití Obec Hovorčovice, Revoluční 33, 250 64 pošta Měšice,
měřícího zařízení a zda byl současně i proškolen k měření rychlosti a v jakém znění či
rozsahu, které je předmětem vydání písemné kopie k žádosti o poskytnutí informace v
souladu se zák. č. 106/1999 Sb.
Odpověď obce:
Ano, strážník byl seznámen s návodem k obsluze viz. protokol o školení obsluhy, který je
přílohou tohoto dopisu.

ad4/ zda obec Hovorčovice v souladu s ust. § 79 a) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů má k dispozici písemné oprávnění
a seznam míst příslušného útvaru dopravní policie – Policie České republiky, kde může
obecní strážník provádět na území obce měření rychlosti vozidel stacionárním radarem a to
pouze za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, a zda tuto
činnost vykonává výhradně (!) na místech určených Policií ČR a zda přitom postupuje v
součinnosti s Policií ČR. Tato žádost o poskytnutí informace v souladu se zák. č. 106/1999
Sb. je předmětem žádosti o její poskytnutí kopie písemně.
Odpověď obce:
Ano, obec má písemné oprávnění vydané Krajským ředitelstvím Policie ČR, územní odbor
Praha - východ, čj. KRPS-188863-1/ČJ-2020-011506 ze dne 3.8.2020, které je přílohou
tohoto dopisu a vykonává tuto činnost výhradně na schválených úsecích a postupuje v
součinnosti s Policií ČR.

ad5/ zda strážník obecní policie na návrh osoby podle odst. 1, zák. 128/2000 Sb., zákon o
obcích byl pověřen plněním některých úkolů při řízení obecní policie. A zda pokud byl, byla
uplatněna podmínka takového pověření určeného strážníka - předložení negativního
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lustračního osvědčení podle zákona upravujícího některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích.
Odpověď obce:
Dle zákona 553/1991 Sb., je vedením OP pověřen starosta obce. Obecní strážník pak
vykonává svoji činnost na základě pracovní smlouvy s obcí. Lustrační osvědčení pro
samotný výkon strážníka obecní policie není dle zákona o obecní policii vyžadováno.

ad6/ zda a kdo a kdy a v jakých intervalech kontroluje činnost obecního strážníka, a zda jsou
o tom k dispozici také písemné záznamy a kdo je zpracovává. Tato žádost o poskytnutí
informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. je předmětem žádosti o její poskytnutí kopie
písemně.
Odpověď obce:
Kontrola činnosti strážníka je prováděna průběžně starostou obce, písemně jsou pak vždy
předkládány strážníkem ke schválení svodky událostí a ke kontrole plány služeb, reporty o
výsledné činnosti, termíny měření rychlosti a zápisy z nočních směn, popř. zápisy o
zvláštních událostech řešených obecním strážníkem.

ad7/ Kdo a kdy zadával k výrobě přání k vánočním svátkům spolu s kalendářem na rok
2021, které bylo distribuováno během měsíce prosinec 2020 do schránek obyvatel obce, a
kdo a kdy zadával pak do výroby vánoční přání s opravou znovu, které pak bylo opětovně
distribuováno do schránek obyvatel obce Hovorčovice a kdo a kdy zadával k výrobě či jiným
způsobem nechal vyhotovit omluvu za chyby v prvním přání a kdo a kdy a jakým způsobem
kontroloval, či zda vůbec kontroloval text na opravném vánočním přání, který byl opět
chybný. Dále, kolik bylo vynaloženo na výrobu těchto dvou druhů přání, kdo jej vyráběl a v
jakém množství a kolik za tuto výrobu povinný subjekt zaplatil a z jakých zdrojů, a nebo kdo
financoval tuto výrobu a proč a k jakým účelům či kdo ho o takovou práci požádal. Tato
žádost o poskytnutí informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. je předmětem žádosti o její
poskytnutí písemně.
Odpověď obce:
Bylo financováno z rozpočtu obce v rámci prostředků vyčleněných na obecní zpravodaj,
objednala obec prostřednictvím Redakční rady obce. Výrobu zajistila společnost MH Tisk
s.r.o., Bubenská 43/1536, 17000 Praha 7, IČ:27381862, cena za jeden každý tisk byla
2.496,23 Kč. Tisky byly celkem dva, v množství 1.000 ks. Text přání včetně opravného textu
kontrolovala redakční rada. Jedná se o každoroční přání obce občanům. Případnou škodou
se zabývalo Zastupitelstvo obce, které se shodlo, že vzhledem k tomu, že Redakční rada
provádí veškerou svoji činnost dobrovolně a bez nároku na odměnu v rámci svého volného
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času a že se jedná o její první pochybení za více jak 14 let, nebude uvedenou situaci řešit

jako škodu, protože by to bylo s ohledem na výše uvedené vůči Radě nemorální a
pro její další působení demotivující.
S pozdravem

Jiří Novák
starosta obce Hovorčovice
Přílohy:
a) příloha k ad2/ Ověřovací list kalibrace měřidla
b) příloha k ad3/ Doklad o školení obsluhy měřícího zařízení
c) příloha k ad4/ Stanovení míst určených k měření rychlosti vozidel

d) přílohy k ad7/ 2 x faktura za tisk Vánočních přání
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