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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších přepisů 

 

 

Město Újezd u Brna, se sídlem Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, jako správní orgán 
příslušný ve smyslu ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdrželo prostřednictvím elektronické podatelny dne 
06.05.2020 „Žádost o informace“ od společnosti NAVITEL s.r.o., IČO: 246 59 991, se sídlem 
U Habrovky 247/11, 140 00  Praha 4 - Krč -  dále jen „žadatel“, kdy tento žádal o informace, 
cit.: 

 

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 Újezd u Brna, ať už provozovány městem Újezd u Brna, 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 Újezd u Brna instalovány, případně jaký je plán do budoucna 
s rozšířením počtu těchto zařízení. 
 

 

K žádosti povinný subjekt uvádí: 
 

Ad 1) a 2) 

Město Újezd u Brna v současné době nedisponuje žádným stacionárním ani mobilním 
radarem pro měření rychlosti a taková zařízení neprovozuje v katastru města ani žádná třetí 
osoba. 

 

Ad 3) 

V katastru města Újezd u Brna nejsou instalována žádná další technická zařízení zajišťující 
dozor nad  dodržováním  dopravních  předpisů; dohled nad dodržováním dopravních předpisů  



 

 

 

 

 

ve městě zajišťuje v rámci svých kompetencí městská policie. V nejbližší době město Újezd 
u Brna neplánuje pořízení výše specifikovaných technických zařízení. 
 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marie Kozáková 

   starostka města 

 

 


