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Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Text žádosti:

l. Žádám o zasláni informací k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního
limitu (GPS souřadnice a směr), která jsou nebo budou v provozu v katastru města Ústí nad Orlicí, at' už
provozovány niěstem Ústí nad Orlicí, Policií ČR nebo třetí osobou.

2, Dále požaduji informace o umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu.

3. Jaká další technická zařízení zajišt'ující dozor nad dodržováním dopravních předpisů jsou v katastru města
Ústí nad Orlicí instalovány, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu tčchto zařízení.

S přátelským pozdravem
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NAVITEL S r.o.

U Habrovky 247/11
14000Praha 4

Žádost o poskytnuti informaci dle zákona 106/1999: umístěni radarů pro měření rychlostního
limitu

K vaši žádosti vám zasíláme nás|edujÍcÍ informace:

l) Na katastru města Ústí nad Orlicí neníumistěn žádný stacionární radar.

2) Na katastru města Ústi nad Or|icÍnenÍrea|izováno žádné úsekové měření.

3) Na katastru města Ústí nad Orlicí není umístěno žádný technické zařízenI zajÍšt'ujÍcÍ dozor nad
dodržováním dopravních předpisů.

Na rok 2020 nejsou plánovány žádné investiční akce na pořizenÍ technického zařIzenI pro měření
rychlosti na katastru města Ústi nad OrlicI.

S pozdravem

Ing. Be. Martin Faltus
velitel městské policie
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