
Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím)

 

 
         

 

Žádám o poskytnutí těchto následujících informací:

1. Jakým způsobem MČ Praha 13 zabezpečuje bezpečnost (kterými nestátními
aktéry - např. bezp. agentury, Městská policie) na území Městské části Prahy
13? Např. akce pořádané MČ P13 (hlídání trhů atd.).

2. Zda má MČ Praha 13 zpracovanou pocitovou mapu ? V případě, že ano, zda je
k dispozici k zaslání.

3. Počet městských strážníků působících na území MČ Prahy 13.

Prosím o zaslání na výše uvedený e-mail.

 Informace potřebuji pro účely zpracování seminární práce při studiu.

Děkuji.
 



 
 

 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části 
Odbor kancelář starosty 
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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
 

Městská část Praha 13, odbor oddělení tisku a informací obdržel dne 26. 2.2020 Vaši 
žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž se domáháte 
poskytnutí níže uvedených informací. 

 
 
 
 

• Jakým  způsobem  MČ  Praha  13  zajišťuje  bezpečnost  při  pořádání 
veřejných akcí 

 
 
 

• Zda má MČ Praha 13 zpracovanou pocitovou mapu 

• Počet městských strážníků působících na území MČ Praha 13 

K Vašim dotazům uvádím následující vyjádření : 
 

V případě pořádání sportovních či kulturních akcí, které pořádá MČ Praha 13 nebo 
ÚMČ Praha 13 je bezpečnost zajišťována Městskou policií hlavního města Prahy, na 
základě požadavku, který je zaslán přímo Obvodnímu ředitelství Městské policie 
Praha 13. 

Městská část Praha 13 
Sluneční nám. 2580/13 

158 00 Praha 5 

IČ: 00241687 
DIČ: CZ00241687 

Tel. ústředna: 235 011 111 
Tel.: 235 011 203, 235 011 212 

Fax: 235 514 661 

epodatelna@praha13.cz 
ID datové schránky: zv6bsur 
www.praha13.cz 

 

mailto:epodatelna@praha13.cz
http://www.praha13.cz/


V případě výjimečných akcí, jako jsou například volby, zajišťuje bezpečnost Policie 
České republiky. 

 
Pokud se jedná o akci, kterou pořádá soukromý subjekt, je zajištění bezpečnosti plně 
v kompetenci pořadatele. Stejně tak je tomu u akcí, které pro naši městskou část 
pořádá na klíč reklamní agentura. V těchto případech se převážně jedná o 
bezpečnostní agentury, které si zajišťuje poskytovatel akce. 

 
 
 
Ano, MČ Praha 13 má zpracovanou pocitovou mapu, která byla vytvořena v roce 
2017. 

 
Váš dotaz, který se týká počtu  městských  strážníků   působících  na  území 
MČ Praha 13, jsem postoupila Městské policii hl. m. Prahy, neboť tento dotaz 
nespadá do naší kompetence. Bude Vám tedy zodpovězen z jejich strany. 

 

S pozdravem 

Michala Králová 
oddělení tisku a informací 
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