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Částečné poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Žatec, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „InfZ“) od
Vás dne 30. 4. 2020 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o sdělení následujících informací:
1. Žádám o zaslání 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 Žatec, ať už provozovány městem Žatec, Policií ČR nebo třetí osobou.
2. Dále požaduji informace o umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu.
3. Jaká další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů jsou v
katastru města Žatec, instalovány, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu
těchto zařízení.
K Vaší žádosti sdělujeme požadované informace:
Ad 1. V katastru města Žatce nejsou umístěny žádné radary pro měření rychlosti ve smyslu
ustanovení § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Na
část otázky týkající se budoucnosti je vydáno samostatné rozhodnutí o odmítnutí.
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Ad 2. V katastru města Žatce není umístěno žádné úsekové měření rychlosti ve smyslu
ustanovení § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Ad 3. V katastru města Žatce nejsou umístěna žádná technická zařízení, která by výhradně
dohlížela na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Na část otázky
týkající se budoucnosti je vydáno samostatné rozhodnutí o odmítnutí.

Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce města Žatec:
https://www.mesto-zatec.cz/radnice/povinne-informace/poskytnute-informace/.
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