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

Odbor správních činností Městského úřadu Nymburk, který je příslušný k vyřizování žádostí podaných 

dle zákona o svobodném přístupu k informacím podle Článku 2 odst. 1 vnitřního předpisu č. 4/2017, 

Vám na základě žádosti o poskytnutí informace ve věci rušení nočního klidu ve dnech 04.04.–

05.04.2022 „nekončícím vnímaným sexuálně-agresivním vulgárním řvaním dospělého syna 

v rodinném prostředí nezletilé “, podané v souladu s § 13 odst. 1 

zákona o svobodném přístupu k informacím dne 05.04.2022, požadované informace sděluje.  

 

1. „Podle kterých konkrétních zákonů mohou svědci tohoto výše uvedeného vnímaného jednání 

v rodinném prostředí nezletilé postupovat?“ 

Odpověď: V případě oznamování Městskému úřadu Nymburk přichází v úvahu zákon č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 

a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. „Kdo je zpracovatelem věci ohledně vnímaného sexuálně-agresivního vulgárního řvaní dospělého 

syna v rodinném prostředí nezletilé v letech 2020-2022?“ 

Odpověď: V současné době nevede Městský úřad Nymburk ve věci řízení. Řízení vedená v minulosti byla 

ukončena, o čemž jste byla ve všech případech vyrozuměna. Podněty, které zasíláte orgánu sociálně-

právní ochrany dětí, jsou předávány orgánům činným v trestním řízení. 

 

3. „Koho jmenovitě z Vašeho úřadu a na jakém tel. čísle, lze operativně kontaktovat přivoláním 

bezodkladné pomoci nezletilé pro nastolení pokojného stavu v rodinném 

prostředí nezletilé přímo na místo, bude-li v době nočního klidu vnímané 

sexuálně-agresivní vulgární řvaní dospělého syna v rodinném prostředí nezletilé 

nadále pokračovat (kupříkladu Vaším úředním zajištěním audio/video-důkazů 

pro orgány státní správy, apod.)?“ 
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Odpověď: Tato služba není předmětem činnosti Městského úřadu Nymburk. V popsaném případě se 

obraťte na tísňovou linku Policie ČR (linka 158), případně na městskou policii (linka 156). 

 

4. „Jsou audio-důkazy, které jste v letech 2020-2022 obdržel/a ohledně vnímaného sexuálně-

agresivního vulgárního řvaní dospělého syna v rodinném prostředí nezletilé 

 pro Vás dostatečné?“ 

Odpověď: Vzhledem k tomu, že všechna řízení vedená ve věci v minulosti byla odložena, důkazy 

dostačující nebyly. 

 

5. „Požadujete od svědků další audio-důkazy ohledně vnímaného sexuálně-agresivního vulgárního 

řvaní dospělého syna v rodinném prostředí nezletilé  

pokud ano, podle jakých konkrétních zákonů.“ 

Odpověď: Nepožadujeme. Vyplývá-li z okolností podezření z protiprávního jednání, můžete se obrátit na 

tísňovou linku Policie ČR (linka 158), kdy Policie ČR je kompetentní shromažďovat a zajišťovat důkazy. 

 

6.  „Máte k dispozici nahrávací zařízení za účelem jeho zapůjčení svědkům výše uvedeného vnímaného 

jednání v rodinném prostředí nezletilé pro zákonná dokazování orgánů státní 

správy ohledně vnímaného sexuálně-agresivního vulgárního řvaní dospělého syna 

v rodinném prostředí nezletilé v letech 2020-2022?“ 

Odpověď: Nemáme. 

 

7. „Podle jakých konkrétních zákonů chráníte osobní údaje svědků?“ 

Odpověď: Např. dle zákonů č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 

pozdějších předpisů, č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

 

8. „Podle jakých konkrétních zákonů chráníte bezpečí svědků?“ 

Odpověď: Podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jitka Elišková 
vedoucí oddělení správních činností 

https://app.codexis.cz/doc/EU/6824#L1
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