
        

MĚSTO HUSTOPEČE 
Dukelské nám. 2/2, 693 17  Hustopeče 

STAROSTKA 

 

 

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

 

 

Na základě Vaší žádosti ze dne 17.03.2016,  kde žádáte o poskytnutí informací na základě zákona č. 

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

 

1. Má obec Hustopeče ve svém vlastnictví radar R10/15/0183? 

2. V případě, že obec má výše uvedený radar ve svém vlastnictví, žádám o sdělení, který 

subjekt tento radar servisuje? 

3. Má obec Hustopeče ve vlastnictví či pronájmu jiný radar? V případě, že ano, žádám o 

sdělení druhů a výrobních čísel. 

4. V případě, že obec nemá výše uvedený radar ve svém vlastnictví, žádám o sdělení, u koho si 

jej pronajímá. V takovém případě žádám i o poskytnutí smlouvy o pronájmu radaru, 

případně jiné, obdobné smlouvy, na jejímž podkladě má město radar v pronájmu, a to včetně 

dodatků. 

5. Jaký byl celkový příjem obce v důsledku vydaných rozhodnutí o správním deliktu 

provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1 silničního zákona? 

6. Jaký byl celkový příjem obce v důsledku úhrad na podkladě výzvy k úhradě částky? 

 

Vám sdělujeme následující: 

 

Sdělení k bodu č. 1 žádosti. 

Ano, Město Hustopeče IČ: 00283193 vlastní Silniční radarový rychloměr RAMER 10T, výrobní 

číslo 15/0183. Zařízení provozuje Městská policie Hustopeče. 

  

Poskytnutá informace k bodu č. 2 žádosti. 

Silniční radarový rychloměr RAMER 10T, výrobní číslo 15/0183 ve vlastnictví Města Hustopeče je 

servisován výrobcem zařízení tj. společností RAMET a.s., Letecká 1110, PSČ 686 04 Kunovice, 

IČ: 2563889. 

 

Poskytnutá informace k bodu č. 3 žádosti. 

Ano, Město Hustopeče má ve vlastnictví celkem 2 ks silničních rychloměrů, které provozuje 

Městská policie Hustopeče. Jedná se o následující zařízení: 

 

1. Silniční radarový rychloměr RAMER 10T, výrobní číslo 15/0183, výrobce Ramet a.s., 

Kunovice 

2. Silniční laserový rychloměr ProLaser III PL-DOK, výrobní číslo 111/06, výrobní číslo 

lidaru PL23550, výrobce KUSTOM LAVET, ČR 
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Poskytnutá informace k bodu 4 žádosti. 

Ne, Město Hustopeče si žádný radarový ani jiný měřič rychlosti nepronajímá. 

Poskytnutá informace k bodu 5 žádosti. 

Celkový příjem Města Hustopeče v důsledku vydaných rozhodnutí o správním deliktu 

provozovatele vozidla dle ustanovení § 125f odst. 1., zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů byl ve výši 362800,- Kč. 

Poskytnutá informace k bodu 6 žádosti. 

 

Celkový příjem Města Hustopeče v důsledku úhrad na podkladě výzvy k úhradě byl ve výši 

6.242500,-  Kč. 

 

 

PaedDr. Hana Potměšilová 

starostka 
 
 


