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Poskytnutí požadovaných informací dle zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

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, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen InfZ), obdržel:

dne 16.05 2018 podání, označené jako „Žádost o poskytnutí informací podle

zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, v němž se

žadatel: Lumír Přibyl, nar. XXX XXX 1959, bytem XXXXXXXXXX XXX XXX XX

XXXXXX domáhá:

„ Zaslání elektronické kopie (kopií) studií, analýz nebo jiných dokumentů, které

má váš úřad k dispozici, které získal po 17. 08. 2015…a které se zabývají,

statisticky vyhodnocují nebo jinak kvalifikovaně posuzují vliv instalace a

provozu stacionárních radarů pro měření rychlosti vozidel na pozemních

komunikacích na plynulost a bezpečnosti dopravy v jejich okolí, a to včetně

podkladů a dat, ze kterých tato vyhodnocení a posouzení vycházejí.

Jedná se mi jak o dokumenty zpracované před vlastní instalací těchto radarů,

tak dokumenty, které se uvedenou problematikou zabývají následně a

zpracovávají informace z jejich provozu. Nemusí se jednat pouze o dokumenty

a informace spojené s instalací radarů ve správě Města Židlochovice, ale o

jakékoli relevantní informace z provozu těchto zařízení v České republice, které
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máte k dispozici. Pokud jsou tyto informace volně dostupné na internetu

v elektronické verzi, uveďte přesný odkaz. Pokud se jedná o informace

chráněné autorskými právy, uveďte přesné označení dokumentu a vlastníka

autorských práv. Pokud žádné takové studie, analýzy nebo jiné dokumenty

zatím nemáte, ale o jejich zpracování pro váš úřad bylo již rozhodnuto, uveďte

text zadání a předpokládaný termín zpracování.“

K podané žádosti povinný subjekt uvádí:

 Městský úřad Židlochovice v současnosti (resp. po 17. 08. 2015) nemá

žádné studie, analýzy nebo jiné dokumenty, které se zabývají,

statisticky vyhodnocují nebo jinak kvalifikovaně posuzují vliv instalace

a provozu stacionárních radarů pro měření rychlosti vozidel na

pozemních komunikacích na plynulost a bezpečnosti dopravy v jejich

okolí;

 Městský úřad Židlochovice v současnosti nevlastní ani nemá

zpracované žádné dokumenty před vlastní instalací těchto radarů, tak

dokumenty, které se uvedenou problematikou zabývají následně a

zpracovávají informace z jejich provozu;

 rovněž Městský úřad Židlochovice v současnosti nemá k dispozici

žádné zpracované relevantní informace z provozu těchto zařízení

v České republice;

 povinnému subjektu není známo, kde by byly tyto informace (viz výše)

dostupné na internetu v elektronické verzi;

 p ovinný subjekt uvádí, že k dnešnímu datu nebylo rozhodnuto o

zadání vypracování případné studie, analýzy nebo jiných dokumentů,

které se zabývají, statisticky vyhodnocují nebo jinak kvalifikovaně

posuzují vliv instalace a provozu stacionárních radarů pro měření

rychlosti vozidel na pozemních komunikacích na plynulost a

bezpečnosti dopravy v jejich okolí.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice
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