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ŽÁDOST O INFORMACE

dle zákona o zákon 106/1999 sb, zákon o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

reagujeme na Vaši výzvu, vaše č.j. MUUO/5245/2022/DSS/st.

Uvádíte zde: ,,Správní orgán obdržel oznámení Městské policie Ústí nad OrlicIo přestupku dle § 125 c
odst. 1 písm. f) zákona o silničním provozu, kdy automatizovaným technickým prostředkem
používaným bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích bylo
zjištěno, že dne 27.01.2022 v 14:35 hodin v místě Ústí nad OrlicI, ul. Moravská, směr Česká Třebová,
výjezd, pruh 2, GPS souřadnice: 49°57.989600'N a 16°24.174700'e nezjištěný řidič výše uvedeného
Vámi provozovaného vozidla jel nepovolenou rychlosti k měřIcMu stanovišti, kde je obecnou
úpravou stanovena nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h, byla silničním radarovým rychloměrem
UnicamSPEED-R vozidlu naměřena rychlost 63 km/h (při zváženi možné odchylky měřÍcÍho zařIzenI
ve výši ± 3 km/h rychlost 60 km/h). Tím neznámý řidič porušil § 18 odst. 4 zákona o silničnIm
provozu a dopustil se přestupku podle § 125C odst. 1 písm. f) bod 4 zákona o silničním provozu.

' 7')a Mčřeni r]'c|)los[[ vondcl stejného zákona uvádí, že:
,, ... provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost voz 'del.
Obecní pc' "cle tuto činnast vykonává výhradně na místech určených po/icil, přitc'm postupuje v
součinnosti s policií...



Vzhledem k tomu, a právě protože není z vaši výzvy zcela jisté a zřejmé, kdo měřeni a vyhodnocování
provádí, respektive, kdo přímo vykonává ono měření rychlost ve zmiňovaném úseku, vás dle zákona
106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím žádáme o poskytnutí informaci k tomuto
automatizovanému technickému prostředku a radarovému rychloměru UnicamSPEED-R na
zmiňovaném úseku vašeho města. Z webových stránek Města Ústí nad OrlicI jsme se však

nedozvěděli pro nás tak podstatné informace k tomuto automatizovanému technickému prostředku
a radaru.

Prosím o zodpovězenlzejména těchto dotazů a zas/ánlsm/uvn/ch a závazných dokumentů, ze
kterých bude zřejmé:

l) Kdo je zřizovatelem, majitelem a provozovatelem tohoto automatizovaného technického
prostředku a radaru?

2) Kdo je majitelem měřÍcÍho a vyhodnocovacího zařIzenI? (Pokud oddělíme měřeni od
vyhodnocení)

3) Kdo skutečně měření provádí? Státní policie, či Městská policie? jakým způsobem?
4) jaká je případná součinnost, dohled státní policie nad tímto měřením?
5) Jak určila státní policie výše uvedený úsek k umÍstění automatizovaného technického

prostředku a radaru?
6) Jedná se o schválený typ měřidla dle zákona č. 505/1990 Sb., Zákon o metrologii ?
7) jak je měřidlo kalibrováno? Existuje kalibrační plán, záznamy o provedených kalibracích?
8) jaké je úplné zněnÍveřejnoprávnjsm|ouvy Města Ústí na OrlicIs Městskou policií Ústí nad

Orlici?

Protože do této chvíle není zřejmé, zda je měření rychlosti, um IstěnI automatizovaného technického
prostředku a radaru a vyhodnocováni v souladu se zákonem, zejména pak s Š_ 79a ,Měřerii rych]{)stl
\ozidc], nejsme ochotni do doby vašeho vysvětlení a do doby předložení průkazných dokumentů k
dotazovaným informacím vaší výzvě vyhovět.

Předem děkuji za poskytnuté informace.

Libor Kulda

jednatel společnosti Kulda Technologies, s.r.o, v likvidaci
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ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O INFORMACE, dle zákona o zákon 106/1999 Sb., zákon o svobodném
přístupu k informacím.

vážený pane Kuldo,
na základě Vaši žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené dne 22. 4. 2022 na podatelnu
Městského úřadu Ústí nad OrlicI, Vám sděluji nás|edujÍcÍinformace:

l) Kdo je zřizovatelem, majitelem a provozovatelem tohoto automatizovaného technického
prostředku a radaru ?

· Majitelem radarového rychloměru je společnost TEPVOS, spol. s.r.o., která jej pronajímá
Městu Ústi nad Orlici, které je provozovatelem.

2) Kdo je majitelem měř/'cl'ho a vyhodnocovacího zařlzenl? (Pokud oddělíme měření od
vyhodnocenL)

" Majitelem radarového rychloměru je společnost TEPVOS, spol. s.r.o., která jej pronajímá
Městu Ústínad OrlicI.

3) Kdo skutečně měření provádí? Státní policie, či Městská policie? jakým způsobem?

· Měřeni provádí Městská policie Ústi nad Orlicí, kdy vozidla, která překročila nejvyšší
povolenou rychlost jsou automaticky zaznamenána, tyto záznamy kontroluje Městská policie
Ústí nad Orlici a všechna podezření jsou předávána Odboru dopravy, silničního hospodářství
a správních agend Městského úřadu Ústí nad Orlicí k dořešení.

4/ jaká je případná součinnost, dohled státní policie nad tímto měřením ?

· Součinnost Policie ČR spočívá ve schváleni a určeni úseků, na kterých je Městská policie Ústí
nad OrlicI, na základě žádosti, oprávněna měřit. Na těchto úsecích potom ve stejnou dobu
neměří překročení nejvyššípovo|ené rychlosti Policie ČR. Policii ČR jsou lx roČně předávány
statistiky o počtu změřených vozidel na jednotlivých úsecích.

5) jak určila státní policie výše uvedený úsek um/stěn/ automatizovaného technického
prostředku a radaru?

· Radar je umístěn v místě, které schválila Policie ČR, dopraví inspektorát, společnosti TEPVOS,
spol. s.r.o., pro instalaci radaru.
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· Na základě žádosti Městské policie Ústi nad Orlicí je toto místo schváleno a určeno PoliciÍ ČR,
dopravním inspektorátem, pro měřeni rychlosti Městskou policiI Ústí nad OrlicI.

6) jedná se o schválený typ měřidla dle zákona č. 505/1990 Sb., zákon o metrologii?
· MěřÍcÍzařÍzení je schváleného typu a jeho přesnost je ověřena Českým metrologickým

institutem.

7) jak je měřidlo kalibrováno? Existuje ka/ibračnl plán, záznamy o provedených kalibracích ?
· Ověření se provádí lx ročně a platnost ověřeni je stvrzena Ověřovacím listem.

8) jaké je úplné znění veřejnoprávní smlouvy Města Ústí nad Or/ic/ s Městskou policií Ústí nad
Orlicí?

· Městská policie Ústí nad Orlicí je orgánem Města Ústí nad Orlicí a nemá tudíž uzavřenu
' veřejnoprávní smlouvu s městem.

S pozdravem

Be. Milan Kalous
velitel městské policie
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