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Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Kancelář tajemníka, Nádražní 750

Spis. zn.: TAJ/6212/2019-3

p.č.: 31/2019

Vyřizuje: Mgr. Ivana Kejřová XXXXX XXXXXXX nar. XXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

tel.: XXXXXXXXX XXX XX XXXX - XXXXX

Datum: 03.05.2019

Poskytnutí požadované informace

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 před pisů (dále jen „správní

řád), současně jako povinný subjekt (dále jen „povi nný subjekt“) ve smyslu

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o sv obodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále je n „InfZ“), obdržel dne 27.

03. 2019 Žádost o poskytnutí informace podle InfZ o d XXXXXX XXXXXXXX

bytem XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX - XXXXX (dále j en „žadatel“), v níž

žadatel požadoval, cit.:

1. Návod k obsluze silničního rychloměru RAMER 10T, kt erý je

aplikovatelný pro zařízení s výrobních číslem měřid la 15/0184,

výrobním číslem skříně 15/0012 umístěném t.č. v obc i Těšany, č.p. 275.

2. Přesný popis pracovního postupu a zadaných parametr ů, kterými bylo

výše uvedené měřící zařízení uvedeno do provozu v a utomatizovaném

režimu.

Povinný subjekt zaslal žadateli dne 09.04.2019 Ozná mení o úhradě nákladů

za poskytnutí informace dle § 17 odst. 3 InfZ (doru čeno dne 24.04.2019

vhozením do schránky). Dne 02.05.2019 požadovanou č ástku žadatel na

účet povinného subjektu uhradil.

Povinný subjekt k žádosti uvádí následující:

Ad1)

Požadovaný návod je zaslán formou přílohy k tomuto sdělení.

Ad 2)

Měřící zařízení obsluhuje (uvádí do provozu) Městsk á policie, a to na základě

daného návodu k obsluze. Příslušní strážníci byli k obsluze radarového

zařízení proškoleni dodavatelem. Rozhodující podmín kou pro statut

„Automatizovaný technický prostředek“ je skutečnost , že po uvedení

měřícího zařízení do činnosti vyhodnocuje rychlost jízdy všech vozidel.
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Samotné a pouhé manuální spuštění měřícího zařízení strážníkem na místě

kontroly není rozhodné a není vyloučeno.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


