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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
OCHRANNÁ SLUŽBA
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Praha 12. červen 2017
Počet listů: 2
Vážený pan

Ondřej Boháč
email: foi+request-6796-cf5eb4cc@infoprovsechny.cz

Poskytnutí informace dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
Policii České republiky jako povinnému subjektu dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
106/1999 Sb.“) byla dne 29. května 2017 doručena žádost pana Ondřeje Boháče, (dále jen
„žadatel“) dle ustanovení § 13 zákona č. 106/1999 Sb., v níž se domáhá poskytnutí informace
k umístění mobilních zábran kolem oplocení Velvyslanectví Ruské federace, nám. Pod
Kaštany 19/1, Praha 6. Obsah žádosti formuloval v následujícím rozsahu:
„Za jakým účelem jsou kolem oplocení ambasády Ruské federace na náměstí Pod Kaštany
rozmístěny mobilní zábrany na pozemku hl. m. Prahy? Na základě jakého rozhodnutí bylo tak
učiněno a jak dlouho budou zábrany hyzdit tento jinak příjemný veřejný prostor.“
I
Povinný subjekt posoudil obsah žádosti a k otázkám formulovaným v žádosti informaci dle
ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje v následujícím rozsahu:
Mobilní kovové zábrany byly rozmístěny na části vnějšího perimetru Velvyslanectví Ruské
federace, na základě současného stavu mezinárodní bezpečnostní situace, za účelem splnění
požadavků na zvýšenou ochranu všech chráněných objektů vyplývajících z Unesení vlády č.
261/2016, o opatřeních k vyhlášení prvního stupně ohrožení terorismem, a za účelem splnění
zvláštní povinnosti České republiky učinit všechna vhodná opatření k ochraně objektů
zahraničních diplomatických misí podle čl. 22 Vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 157/1964
Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, směřující k zabránění před vniknutím nebo
poškozením
chráněného objektu a k zabránění jakémukoliv rušení klidu mise nebo újmě na její
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Vzhledem k tomu, že zastupitelský úřad Ruské federace je chráněným objektem, rozhodl o
přijatých opatření na základě výše uvedených důvodů, útvar Ochranné služby Policie České
republiky, do jehož působnosti spadá zajištění bezpečnosti chráněných objektů a prostorů dle
ustanovení § 48 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky v závislosti na
bezpečnostní situaci a možné míře ohrožení. Doba trvání a rozsah bezpečnostního opatření ze
strany Policie České republiky nejsou konkrétně stanoveny a budou podléhat bezpečnostní
situaci a míře bezpečnostních hrozeb tak, aby nebyl narušen chod diplomatické mise.
II
Informaci povinný subjekt zasílá v zákonem stanovené lhůtě žadateli prostřednictvím
elektronické pošty na emailovou adresu: foi+request-6796-cf5eb4cc@infoprovsechny.cz,
kterou uvedl jako adresu pro doručování dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.
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