
ŽÁDOST 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 
 

Žádost o informace ze dne 5. 5. 2020 zaevidovaného pod č. j. MěP/1511/2020 ve věci žádosti za 
společnosti NAVITEL, s. r. o., Jana Šubrta, Chief Cartographer o poskytnutí informací týkající 

se umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti. 
. 
 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
vás žádáme o sdělení následující informace: 

Obsah žádosti/dotazu: 

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 Jevíčko, 
ať už provozovány městem Jevíčko, Policií ČR nebo třetí osobou. 
2. Dále požaduji informace o umístění úsekových měření rychlost i včetně rychlostního limitu. 
3. Jaká další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů jsou v katastru 
města Jevíčko instalovány, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení. 
 
Způsob poskytnutí informací: 
- zaslání e-mailem  
 
Žadatel: 
NAVITEL, s. r. o. 
U Habrovky 247/11 
140 00 Praha 4 
 
Způsob poskytnutí informace: e-mailem 
 
Odesláno dne: 20. 5. 2020 
 
Odpověď na žádost: 
Č. j. MěP/1511/2020  

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám sdělujeme a 
zasíláme informaci: 

Na základě Vaší žádosti týkající se umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti 
sdělujeme, že Město Jevíčko nemá na svém katastru umístěn žádný stacionární radar nebo úsekový 
radar k měření rychlosti. Vzhledem k tomu, že město Jevíčko je tzv. „dvojkovou obcí“, není to obec 
s rozšířenou působností, nemáme na našem úřadě odbor dopravy, a tudíž nemůžeme v našem městě 
mít instalovány stacionární radary. Město Jevíčko má umístěny pouze dva informativní měřiče 
rychlosti, které upozorňují řidiče na jejich rychlost v obci. 

 
 
Vyřizuje: Bc. Miroslav Zemánek, velitel MP Jevíčko  

 

V Jevíčku dne 20. 5. 2020 

 

 

 

Na webové stránky města uveřejnil dne 20. 5. 2020 Bc. Pavel Sedlák – tajemník MěÚ Jevíčko 


