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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 14/2020 
Č .j.: MJ/22403/2020 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 06.05.2020 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k Odbor dopravy a silnic ní ho hospoda r ství  z a dost 
o poskytnutí  informace v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve 
zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 

Žádost o sdělení: 
1. Žádost 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 
Jeseník, ať už provozovány městem Jeseník, Policií ČR nebo třetí osobou. 

2. Žádost o informace o umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu. 
3. Jaká další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů jsou v 

katastru města Jeseník instalovány, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto 
zařízení. 

 

K žádosti o informace bylo sděleno: 
Město Jeseník zastoupeno Městským úřadem Jeseník, Odborem dopravy a silničního hospodářství 
obdrželo Vaši žádost o poskytnutí informací (dat) o umístění stacionárních radarů a úsekových měření 
rychlosti vozidel na pozemních komunikacích na území města Jeseník dne 06.05. 2020 pod spis. zn. 
MJ/22403/2020. 
 

K Vaší žádosti sdělujeme následující informace: 
 

V současnosti se v k. ú. města Jeseník nenachází stacionární radary pro měření rychlosti vozidel a ani 
neprobíhá úsekové měření rychlosti vozidel. Měření rychlosti vozidel je pouze uskutečňováno PČR 
radarem umístěným ve vozidle. 
Ž ustanovení § 2 odst. 4) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (v platném znění) 
se povinnost informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 
I když záměr pořídit stacionární radar byl v roce 2019 Radou města Jeseník doporučen, ale toho času 
zatím nebyl schválen v nejvyšším orgánu města. 
 

Na základě výše uvedených skutečností není možné Vám poskytnout data o poloze radarů pro měření 
rychlosti vozidel, které město Jeseník zatím nepořídilo, respektive je nevlastní a ani nemá ve správě. 
 

Čo se týče dotazu na další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů v 
katastru města Jeseníku, sdělujeme, že toho času nejsou žádná toková zařízení ve městě rozmístěná či 
instalována. 
 

Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 
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