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Ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o
poskytnuti nás|edujÍcÍch informaci:

Městský úřad Ústi nad OrlicI nechal nainstalovat na svém území radary pro měření rychlosti. Chtěl
bych znát detaily.

1. Hlasovalo o pořIzenI radarů zastupitelstvo?
2. Na jakém to bylo jednání?
3. Bylo hlasovániveřejné, jak kdo hlasoval?
4. Kolik radarů si město pořIdilo?
5. Město si radary koupilo nebo si je pronajímá?
6. Jaké lokality si město vytipovalo pro měřenia na základě jakých dat?
7. Každé měřeni musí být schváleno Policii ČR. Pošlete mi dokument, který schválil měřeni na

území města.
8. Kolik přestupků už bylo změřeno?
9. Kolik peněz už se podařilo získat na pokutách?
10. Kolik správních řízenI bylo zahájeno?
11. Existuje nějaký plán co bude město s vybranými penězi dělat?

Informace Žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat do mé datové schránky.

S pozdravem



ustivp22-v(Xkd8

A"

Město Ustľ nad Orlici
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Odpověd'na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

na základě Vaší žádosti o informace ve
informacím, ve znění pozdějších předpisů,
OrHcI dne 10.8.2022, týkajÍcÍch se otázek
předmětné informace:

smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
doručených do datové schránky Městského úřadu Ústi nad
ve vztahu k radaru pro měření rychlosti, Vám sdělujeme

k jednotlivým bodům žádosti uvádíme nás|edujÍcÍ:

1. Zastupitelstvo o pořÍzenj radaru nehlasovalo.
2. Viz bod 1.
3. Viz bod 1.
4. Město si pořídilo jeden radar.
5. Město si zařIzenI pronajímá.
6. Lokality jsou vytipovány na doporučení Policie ČR.
7. Souhlasné stanovisko Policie ČR je v příloze.
8. Změřeno bylo cca 15,5 tis. přestupků.
9. Na pokutách bylo vybráno cca 11mil. KČ.
10. Správních řIzení bylo zahájeno 2 100.
11. Konkrétní plán zatím neexistuje.

S pozdravem

Mgr. Gabriela Mánková
tajemnice MěÚ
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