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Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Na základě Vaší žádosti ze dne 31.10.2014 o poskytnutí informací na základě zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to o doručení 

informace:  

 

Kompletní záznam o prováděném měření MP v OZ Hustopeče ze dne 11.3.2014 a to zejména:  

 

• popis a průběh prováděného měření  

• délku a počet provedených měření  

• čas začátku a konce měření v OZ  

• jména obou policistů a čísla jejich služebních odznaků  

• záznamy o všech provedených kontrolách  

• počet kontrolovaných vozidel  

• počet uložených pokut 

 

Vám sdělujeme následující: 

 

K bodu - popis a průběh prováděného měření sděluji, že celé měření rychlosti je vždy prováděno 

proškolenou obsluhou dle schváleného uživatelského manuálu Dokumentačního zařízení ProLaser 

III PL- DOK I vydaného dodavatelem a školitelem obsluhy měřícího zařízení ProLaser III PL- 

DOKI. Uvedený manuál je součástí dodávky dokumentačního zařízení a společnost Lavet s.r.o. 

výslovně omezuje jeho poskytování třetí osobě.  

 

K bodu - délka a počet provedených měření sděluji, že délka měření rychlosti každého vozidla je 

automaticky nastavována samotným dokumentačním zařízením ProLaser III PL- DOKI. Jedná se o 

automatický proces, který není možný obsluhou ovlivnit. V případě, že by obsluha nedodržela 

předepsaný postup měření, nebylo by možné překročení rychlosti vozidla zadokumentovat. K počtu 

měřených vozidel sděluji, že dokumentační zařízení eviduje pouze vozidla, která překročí 

povolenou rychlost. Vozidla, která dodržují předepsanou rychlost, nejsou do zařízení ukládána. 

Vzhledem ke shora uvedené skutečnosti, nemáme tuto informaci k dispozici. 

 

 

K bodu - čas začátku a konce měření v OZ sděluji, že dne 11.3.2014 bylo v obytné zóně 

prováděno měření rychlosti vozidel jako součást kompletní hlídkové činnosti výkonu služby 

strážníků MěP Hustopeče. Samotné měření bylo v ulici Družstevní zahájeno v 16.00 hodin a bylo 

ukončeno v 17.30 hodin dne 11.3.2014. 

 

K bodu - jména obou policistů a čísla jejich služebních odznaků sděluji, že dne 11.3.2014 byla 

prováděna kontrola rychlosti vozidel v obytné zóně hlídkou strážníků MěP Hustopeče ve složení  

str. Tomek František číslo sl. průkazu 365 - velitel hlídky,  

str. Dycha Filip číslo sl. průkazu 434 - člen hlídky. 

 

K bodu - záznamy o všech provedených kontrolách a k  bodu - počet kontrolovaných vozidel 

sděluji, že MěP se podílí v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem 

na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a v souvislosti s tím řeší 



zjištěné protiprávní jednání, za které je mimo jiné považováno překročení rychlosti v obytné zóně. 

Dne 11.3.2014 bylo v obytné zóně zjištěno pouze jedno překročení rychlosti vozidla. Toto bylo 

řádně zadokumentováno a postoupeno pod Č.j.: XX/XX/XX/X/XXX správnímu orgánu MěÚ 

Hustopeče k projednání. Žádné jiné záznamy ze dne 11.3.2014  nejsou k dispozici. 

 

K bodu - počet uložených pokut sděluji, že dne 11.3.2014 nebyla v souvislosti s měřením rychlosti 

v obytné zóně uložena žádná bloková pokuta. Bylo zjištěno pouze jedno protiprávní jednání 

spočívající v překročení povolené rychlosti. Toto zjištěné protiprávní jednání nebylo vyřešeno 

v blokovém řízení, ale bylo postoupeno pod Č.j.: XX/XX/XX/X/XXX správnímu orgánu MěÚ 

Hustopeče k projednání.  

 

 

 

 

 

 

Ing. Luboš Kuchynka 

           starosta 

 
 


