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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) 
 

 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace, podané v souladu s § 13 odst. 1 zákona o svobodném 

přístupu k informacím dne 26.08.2018, Vám požadované informace sdělujeme. 

Otázka č. 1: „Jaké zákonné povinnosti vyplývají Vašemu úřadu ve věci učinění veškerých opatření za 

účelem zajištění bezpečí naší rodiny na základě vnímaných nebezpečných výhrůžek vůči naší rodině ze 

dne 10. 7. 2018 od podezřelé:  

JÁ FAKT JIM VOTEVŘU DVEŘE ... 

JEDNIM VRZEM STRČIM DO STRANY ... 

A ZPACIFIKUJU ! 

JÁ VÁM ŘEKNU TAKY AŤ SI TO NAHRÁVAJ 

SEBĚHNU DOLŮ, ABYCH TY DVEŘE ROZKOPALA … 

A ŘIKÁM TO PŘED VÁMA 

(myšleno před zaměstnanci úřadu Město Nymburk: Břinčil Tomáš a Kozák Josef)“; 

Odpověď: V případě zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů 

Městská policie Nymburk dle § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obecní policii“) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku a dohlíží na 

dodržování pravidel občanského soužití. Zajištění bezpečí Vaší rodiny dle § 2 zákona č. 273/2008 Sb., 

o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, spadá i mimo oblast veřejného pořádku do 

působnosti Policie České republiky „Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob 

a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly 

na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie 

nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen "mezinárodní smlouva")“;  
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Otázka č. 2: „Měli zaměstnanci úřadu Město Nymburk, Břinčil Tomáš a Kozák Josef, úřední povinnost 

zabránit slovně/fyzicky vnímanému vyhledávání fyzické blízkosti naší rodiny a vnímanému pokusu 

o porušování domovní svobody za vnímaným účelem pokusu o fyzickou likvidaci naší rodiny?“; 

Odpověď: V případě, že by byli jmenovaní strážníci takového jednání přítomni, ano, neboť podle § 7 

odst. 1 zákona o obecní policii je strážník v pracovní době povinen v mezích tohoto zákona nebo 

zvláštního zákona provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo 

přestupek anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání; 

Otázka č. 3: „Ke kterému datu podala vysvětlení podezřelá k výše 

citovanému vnímanému nebezpečnému vyhrožování a jejímu dalšímu vnímanému protiprávnímu jednání 

ze dne 10. 7. 2018 – vnímanému vyhledávání fyzické blízkosti naší rodiny a vnímanému pokusu 

o porušování domovní svobody za vnímaným účelem pokusu o fyzickou likvidaci naší rodiny?“; 

Odpověď: 10.07.2018; 

Otázka č. 4: „Byly proti podezřelé zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření 

z naplnění skutkové podstaty trestného činu dle § 353 Nebezpečné vyhrožování, § 178 Porušování 

domovní svobody – ve stadiu pokusu, § 354 Nebezpečné pronásledování, trestního zákoníku?“; 

Odpověď: Viz odložení dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím, o kterém 

jste byla informována písemností č. j. MUNYM-070/66288/2018/Myš, ze dne 30.08.2018. 

Otázka č. 5: „Naše rodina vnímá od data 22. 8. 2016 (středa) „extrémní provokace z ubytovny  

přes den i v době nočního klidu. Důvodně se domníváme, že citované datum souvisí s Vaší úřední činností 

ve věci „ubytovny . O jakou úřední činnost se od citovaného data jednalo, kterých 

podezřelých osob se týkalo, atd. (např. podání vysvětlení, zahájení úkonů trestního řízení, atd.).“ 

Odpověď: Městský úřad Nymburk a ani Městská policie Nymburk v uvedené době žádnou úřední činnost 

nevykonávaly. 

 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Jiří Myška 
vedoucí oddělení přestupkových agend 
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