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Žádost o poskytnutí informace
ve SiiiyslLJ zákona  o svobodiiém přístupLi k infoímacím

1, Žadatel:
Jméno, příjmení:

{Íyzlcká osoba}
Oflc.jn`éno/názw

(právnická o5oba}
DDRUČOVACÍ

ADRESA: Ulice, Číslo: ěs{o:
EL. KOMUNIKACE!

(e-maii, da[. sči`rá

Dat`imiiarození:

                              PSČ

11, Žádost o posl(ytnutí informace ve věci:

0 poskytnutí informací žádám z důvodu psaní balcaláf.ské pi.áce.

111. Datum a podpis žadatele:

18.3. 2021

Prokešovo nám. 8, 729 30 0strava                         [Č 00845 451 DIČ CZ 00845 451

www.o5trdva.cz                                                          Číslo účtu 27-164929730g/0800



Od:
Odesláno: čtvrtek 18. března 202113:55
Komu:

Předmět: Žádost o poskytnutí informací

Dobrý den,
v současné době píši bakalářskou práci na téma měření rychlosti vozidel ve Statutárni'm
městě Ostrava automatizovanými technickými prostředky. Z tohoto důvodu bych se ráda
informovala na pár věcí, které se týkají ATP. Konkrétně se zabývám radarem v Třebovicích a
radarem na křižovatce Českobratrská a Sokolská třída.
Od jaké společnosti jsou tyto radary? Zda jsou nájemní nebo koupené? Jak ča5to probíhá
servis a údržba těchto radarů, a kdo údržbu zařizuje a kdo vykonává?
Nevím zda je tato poslední otázka ve Vaši kompetenci, ale zkusím se zeptat. Kolik činí
nájemné nebo pořizovací cena radaru v Třebovicích a radaru na křižovatce Českobratrská a
Sokolská tři'da.
Předem děkuji za informace a přeji pěkný zbytek dne
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Vaše značka:
Ze dne:
Č.  j.:

Sp. zn,:

Vyřizuje,
Telefon:
Fax:
E-mail:

Datum:

SMO/164707/21/OD/
S-SMO/ 15 8151 /21 /OD/2

!

2021-03-29

Sdě]cmí k žáďosti o poskyůmutí imí'oB.mace poďne zákoma č. 106/fl999 Sb., o svobodmém přísúupu
k Émformacím, ve změmÉ pozdějších př.edpisů

Statutái.ní město Ostrava obdi.želo dne 18. 3. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informaci' podle zákona
č.  106/1999  Sb., týkající se měřeiií i.ychlosti vozidel v Ostravě prostřednictvím automatizovaných
technických prostředků, koiúfl.étně pak v Tř.ebovicích a na křižovatce ulic Českobrati.ská x Sokolská
třída.
Otázka č.1) Od`jaké společnosti jsou tyto radary?
Otázka č. 2) Zda jsou nájemrií nebo koupené?
C)tázka  č.  3)  Jak  častc)  probíhá  servís  a  údržba  těchto  radctrů,  a  kdo  úclržb.Li  zařizuje  a  kd.o
vykonává?
0{ázka č. 4) Kolik čín{ nájeimé riebo pořizcivcicí cerici radaru v Třebovících a radaí..u na lťřižovatce
Českobratrská a Sokol.ská tř.ída?

Odbor dopravy Magisti.átu města Osti.avy Vám tímto sděluje následující:
a)   V příloze  Vám  zasíláme  anonymizovanou  Smlouvu,  týkající  se  dokumentace  jízdy  na

čei.venou  na  kř.ižovatce  ulic  Českobratrská  x  Sokolská tř`ída,  kde jsou  uvedeny  podi-obiié
informace k Vašim dotazům.

b)   Měření i.ychlosti v Třebovicích si zajišťoval samotný Městský obvod Tř.ebovice; pro získání
těchto  informací  se  obi.aťte  ria Městský  obvod  Třebovice,  ul.  5.  května  5027/1,  722  00
0strava-Tř.ebovice.
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