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Věc:, Žádost  o poskytnutí informace ve smyslu 
o svobod.nem přístupu k informacím, v .  znění pozdějších předpisŮ 

Dobrý den, 
dle právního předpisu výše uvedeného zdvořile žádám úřad s rozšířeným 

polem působnosti o poskytnutí následujících informaci. 

1. Kolik stacionárních radar, má váš úřad ve správě, včetně vašeho 
správním obvodu, respektive od kolika takových zařízení váš úřad 
zpracovává pokuty? (Automatické zařízení pra měření rychlosti bez 

obsluhy) 
2. Pokud takově zařízení existuje. 

2.1. Jaký typ měření (Úsekové měření, nebo měření okamžité 
rychlosti) 

2.1.1. Vjakém směru měří (V jednom, nebo v obou) 
2.2, Umístění těchto radarů a kdy byly uveden do provozu yy y 

2.2.1. GPS pozice 
2.2.2. Obec a název ulice, nebo číslo komunikace 
2.2.3. Rok uvedení do provozu 

V praxi bych si představoval odpověď v případě více radaru asi takhle. 
1. Horní dolní 

1.1. ulice Radarova 
1.2. 44.2222 16.8877 
1.3. Úsekové měření v obou směrech 
1.4. v roce 2019 

2. Dolní horní 
2.1. ulice Radárkova 
2.2. 44.2222 10.8877 
2.3. Okamžité měření v jednom směru 
2.4. l/ roce 2x10 

O výsledku mě prosím informujte prostřednictvím datové schránky. 
S přáním pěkného dne a s pozdravem 



Magistrát města Ostravy 
odbor dopravně správních činností 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: SMO/ 118762/22/DSČ/
Sp. zn.: S-S1'+'IO/106009/22/DSČ 

INF-28/2022/zákona Č. 106/1999 Sb. 

~. 
V rizu'e: Vyřizuje: 

Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

Datum: 1, břÓzna 2022 

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Magistrátu města Ostravy, odboru dopravně správních činností, byla dne 22.02.2022 doručena žádost 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „InfZ"), která se vztahuje k poskytnutí informace, „kolik stacionárních radarů má úřad ve správě, a 

to včetně jeho správního obvodu, respektive od kolika takových zařízení úřad zpracovává pokuty", 

přičemž pokud takové automatické zařízení pro měření rychlosti bez obsluhy existuje, obsahuje 

předmětná žádost pod! bodem 2 ještě další požadavky stran poskytnutí informací. 

Povinný subjekt posoudil předmětnou žádost ve smyslu zákonné úpravy a dospěl k závěru, že v jeho 
správním obvodu se /nachází také automatický prostředek bez obsluhy v klimkovickém tunelu, kdy od 

tohoto zařízení povinný subjekt zpracovává přestupky, nicméně vzhledem k tomu, že tento automatický 

prostředek bez obsluhy povinný subjekt nemá ve správě, nebot' zajišt'ování obsluhy a provozu systému 

v tunelu Klimkovice je prováděno na základě dohod o společném postupu, které uzavřela Policie Ceské 

republiky a Reditelství silnic a dálnic Ceské republiky, povinný subjekt ve vztahu k automatickému 

prostředku bez obsluhy v klimkovickému tunelu nedisponuje informacemi vztahující se k bodu 2 

předmětné žádosti. Z tohoto důvodu povinný subjekt rozhodl ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) 

InfZ tak, že v této části se žádost o poskytnutí informací odkládá, nebot' požadované informace ve vztahu 
k automatickému prostředku bez obsluhy, jenž se nachází v klimkovickém tunelu, se nevztahují 

k působnosti povinného subjektu. 

Žádost o informace ve vztahu k automatickým prostředkům bez obsluhy, které má povinný subjekt ve 

správě, bude vyřízena samostatně ve smyslu příslušné právní úpravy. 

Povinný subjekt žadateli sděluje, že se svou žádostí stran poskytnutí informací týkající se automatického 

prostředku bez obsluhy, jenž se nachází v klimkovickém tunelu, se může obrátit na příslušný povinný 

subjekt, tj. Reditelství'silnic a dálnic Ceské republiky. 

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podat stížnost podle ustanovení § 16a 

InfZ. Stížnost můžete podat u Magistrátu města Ostravy do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. O 

stížnosti bude rozhoddvat Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

- elektronicky podepsáno - 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
1 /1 www.ostrava.cz 

e-mail: posta u ostrava.cz 

IČ 00845 451 
DIČ CZ 00845 451 
ID DS 5zubv7w 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu 20036-1649297309/0800 



Magistrát města ostravy 
odbor dopravně správních činností 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

Datum: 

~ 
SMČI/ 120596/22/DSČ

S-S1Ú'IO/ 106009/22/DSČ 
INF-~8/2022/zákona Č. 106/1999 Sb. 

2. března 2022 

Poskytnutí informace podle ustanovení § 14 odst. 5 písm, d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Na základě žádosti doučené Magistrátu města Ostravy dne 22.02.2022 o poskytnutí informací dle zákona 

Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jež se vztahuje 

k poskytnutí informace, „kolik stacionárních radarů má úřad ve správě, a to včetně jeho správního 

obvodu, respektive o4 kolika takových zařízení úřad zpracovává pokuty, přičemž pokud takové zařízení 

existuje, o jaký typ měření se jedná, v jakém směru měří, a jaké je umístění těchto radarů a kdy byly 

uvedeny do provozu ((označení GPS pozice, obce a názvu ulice nebo čísla komunikace a rok uvedení do 

provozu) ", sdělujeme následující: 

Povinný subjekt má e správě dva automatické prostředky pro měření rychlosti bez obsluhy, kdy od 

těchto zařízení povinný subjekt rovněž zpracovává oznámené přestupky, přičemž v návaznosti na 

požadované informace se jedná o tyto automatické prostředky: 

1) Okamžité měření rychlosti na ulici Českobratrská v Ostravě, měření probíhá v jednom směru, a to od 

roku 2012, GPS pozice: 49.8409047N, 18.2931139E (sloup SSZ 504/16 ve směru na Ostrava-Fifejdy). 

2) Úsekové měření rychlosti na ulici Třebovická v Ostravě, měření probíhá v obou směrech, a to od roku 

2016, GPS pozice: mezi pozicemi 49°50'12.026"N,18°1 I '26.743"E a 49°49'44.936"N,18°1 I '45.297"E. 

- elektronicky podeps4no - 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
1/1  www. ostrava.cz 

e-mail: pQ~ta@ostrava.cz

IČ 00845 451 
DIČ CZ 00845 451 
ID DS 5zubv7w 

Bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu 20036-1649297309/0800 




