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MĚSTSKÁ POLICIE ŽIDLOCHOVICE
Komenského 38

667 01 Židlochovice

Č. j.: MPŽ1/20051893076

Městský úřad Židlochovice

Odbor dopravy

Masarykova 100

667 01 Židlochovice

|_
JDATUM: 18.5.2020

OZNÁMENÍ PŘESTUPKU

Městská policie Židlochovice vsouladu s ustanovením § 10 odst. 2 a 3 zákona č. 553/1991 Sb. oobecní policii, oznamuje přestupek neznámého pachatele spočívajícího v překročení nejvyšší dovolené
rychlosti v obci- číslo snímku 93076 z radarového zařízení RAMER] O T/ l 5/0184.

Automatizovaným technickým prostředkem používaným při dohledu na bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích Městskou policií Židlochovice bylo zjištěno, že dne 29.4.2020 v 09:27 hod

,v obci Těšany, na ul. č.p. 275 blíže neustanovený řidič vozidla r. z. XXXXXXX překročil nejvyššídovolenou rychlost v obci o více než 40 km/h, kdy v místě, kde je nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h,
jel rychlostí 102 km/h, resp. 98 km/h (dle toleranční odchylky měření 3 km/h do rychlosti 100 km/h a3% nad 100 krn/h, viz zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii).

Měření rychlosti jízdy Výše uvedeného vozidla bylo provedeno přístrojem Ramer RAMERIO T, Výr.číslo 15/0184, který pracuje vautomatizovaném režimu bez obsluhy. Měřící zařízení mělo vdobě
zjištění přestupku platné ověření, nastavení parametrů měřícího zařízení bylo provedeno proškolenými
strážníky Městské policie, dle návodu k obsluze.

Měřící zařízení je umístěno v souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů, dále jen „zákon o silničním provozu“. Jedná se o stanoviště schválené Policií CR.

Součástí oznámení přestupku je snímek z radarového zařízení a detail registrační značky změřeného
vozidla. Oznámení přestupku s přílohami je Městskému úřadu Židlochovice, odboru dopravy předánoelektronickou cestou.

Zpracoval: ved. str. Milan Šebek, sl. č. 008



Vytištěno dne : 21.5.2020

Naměřená rychlost

Stanoviště

Místo měření

Režim měření

Limit místa-osobní

Limit mista-nákladní

Číslo snímku z měřiče

Výrobní číslo zařízení

Vlastní rychlost

Zařízení nastavil

Svědek měření

GPS délka

GPS šñka

Jízdní pruh

Poznámka

Záznam o
přestupku

 

 

102 km/h Registrační značka

Odjezd MPZ

29.4.2020 Druh vozidla

09:27:42 Typ vozidla

Těšany Barva

č.p. 275

automatizovaný

50 km/h

50 km/h

93076

15/0184

O km/h

MilanŠebek

RADAR ADMIN

016°46&#39;26.765&quot; E

49°02&#39;19.806&quot; N

Vozidlo

XXXXXXX

- - Nedef.druh

 
 

 
Zpracováno programem Archiv 5,4RAMET ais.  


