
Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979

Kancelář tajemníka

Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Sdělení k požadované informaci

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, kancelář

tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve

smyslu ustanovení § 10, § 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, (dále jen „InfZ“),

obdržel 21.09.2021 „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“ – žadatele XXXX XXXXXX nar.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (dále jen „žadatel“).

Povinný subjekt k žádosti uvádí:

InfZ stanoví, že informace bude žadateli poskytnuta v souladu se žádostí. Je to tedy žadatel,

kdo určuje jak formu (podobu) informací, v závislosti na ní i způsob jejich poskytnutí, tak

především samotný předmět žádosti (okruh požadovaných informací). Důvod, pro který je

informace žadatelem poptávána, není pro zpřístupnění informace relevantní, neboť žádost

nemusí být odůvodněna.

Ad1)

Stacionární radary, používané k měření rychlosti projíždějících vozidel, jsou umístěny v obci:

- Židlochovice, ul. Žerotínovo nábřeží, sil. II/425 v km 7,6;

- Židlochovice, ul. Nádražní č.p. 733;

- Židlochovice, ul. Tyršova č.p. 611;

- Holasice, ul. Brněnská, č.p. 88;

- Rajhrad, ul. Stará pošty, sil. III/42510 v km 1,1;

- Rajhradice, ul. Hlavní č.p. 477;

- Těšany č.p. 275

Ad2)

Úsekové radary, používané k měření rychlosti projíždějících vozidel, jsou umístěny v obci:

- Židlochovice, sil. II/425 v úseku km 6,9-7,2;

- Nosislav, sil. II/425, ul. Městečko, v úseku od č.p. 47 – č.p. 64

Ad3)

Ze strany žadatele nebyl učiněn pod tímto bodem žádný dotaz .

XXXX XXXXXX nar. XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX
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Ad4)

Žádná jiná zařízení město Židlochovice k postihům za překročení maximální dovolené

rychlosti v obci nepoužívá.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


