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Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Text žádosti:
l. Žádám o zasláni informaci k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního
limitu (GPS souřadnice a směr), která jsou nebo budou v provozu v katastru města Kamenický Šenov, at' už
provozovány městem Kamenický Šenov, Policii ČR nebo třetí osobou.
2. Dále požaduji informace o umístěni úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu.
3. Jaká další technická zařízeni zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů jsou v katastru města
Kamenický Šenov instalovány, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení.

S přátelským pozdravem

MĚSTSKÝ ÚŘAD C·'Op. poštyÍ
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Žádost o poskytnutí informaci ve smyslu zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - odpověď'

Vážený pane,
na základě Vaši žádosti doručené Městu Kamenický Šenov pod č.j. MUKS1758/2020, dne 06.05.2020 o poskytnuti informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím v platném znění - používání radarů pro měřeni rychlosti
a úsekového měřeni, Vám niže zasíláme požadované informace.
Text žádosti l odpovědi
1.

Zádám o zasláni informaci k umístěni všech stacionárních radarů pro měřeni
rychlosti včetně
rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr), která jsou nebo
budou v provozu v katastru
města Kamenický Šenov, at' už provozovány
městem Kamenický Šenov, Policií ČR nebo třetí osobou.

Adl.) V katastru města Kamenický Šenov je umístěn jeden stacionární radar pro měřeni
rychlosti
včetně
rychlostního
limitu,
souřadnice
GPS:50.7759219N,
4.4680222E, úl. Kamenická (u základní školy).
2.

Dále požaduji informace o umístěni úsekových měřeni rychlosti včetně rychlostního
limitu.

Ad 2.) V katastru města Kamenický Šenov není prováděno úsekové měřeni.
3.

Jaká další technická zařízeni zajišt'ujici dozor nad dodržováním dopravních předpisů
jsou v v katastru města Kamenický Šenov instalovány, případně jaký je plán do
budoucna s rozšířením počtu těchto zařízeni.
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Ad 3.)Zádná další technická zařízeni zajišt'ujici dozor nad dodržováním dopravních
předpisů nejsou v katastru města Kamenický Šenov instalována a zatím se neplánuje
žádná další instalace.
Za poskytnuté informace podle zákona o přístupu k informacím nepožadujeme žádnou
úhradu.

S pozdravem

Bc. Břetislav Chlup
vedoucí správního odboru
v zastoupeni tajemnice úřadu
Ing. Jiřiny Fridrichové
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