
        

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 11.04.2016,  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. Jaký subjekt servisuje silniční laserový rychloměr ProLaser III PL-DOK, výrobní číslo 

111/06, výrobní číslo lidar PL23550, výrobce KUSRTOM LAVET, ČR? 

2. Prosím o poskytnutí smluv v elektronické podobě o servisu dvou radarů, které jsou ve 

vlastnictví Vaší obce.  

3. Pokud jste v minulosti prodali či koupili silniční radarový rychloměr RAMER či laserový 

rychloměr, prosím o uvedení peněžní částky, za které se koupě či prodej rychloměrů 

uskutečnil.  

 

Vám sdělujeme následující: 
 

Poskytnutá informace k bodu č. 1 žádosti. 

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

PL23550, výrobce KUSRTOM LAVET, ČR je servisován na základě objednávky mezi Městem 

Hustopeče a společností oprávněnou provádět opravu tohoto typu zařízení. Pro Město Hustopeče 

tuto činnost zajišťuje  společnost Lavet s.r.o. Praha, IČ 26235609 a společnost Gornex s.r.o. Praha, 

IČ 27881598. 
  

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 – Servisní smlouva je součástí kupní smlouvy, kterou přikládám jako přílohu tohoto 

dokumentu. 

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

PL23550, výrobce KUSRTOM LAVET, ČR je servisován na základě jednotlivých objednávek. 

V rámci tohoto zařízení nemá Město Hustopeče uzavřenou žádnou servisní smlouvu, vztahující se k 

laserovému rychloměru Pro Laser III PL-DOK. 

Poskytnutá informace k bodu č. 3 žádosti. 

Město Hustopeče v minulosti zakoupilo pouze dva silniční radarové či laserové rychloměry a to: 

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

Kunovice, zakoupen za částku 1.787042,-Kč včetně DPH. 

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

lidaru PL23550, výrobce KUSTOM LAVET, ČR, zakoupen za částku 490.975,-Kč včetně 

DPH. 

 

Město Hustopeče nikdy neprodalo žádný silniční radarový či silniční laserový rychloměr. 
 

Přílohy: 1x kupní smlouva na Silniční radarový rychloměr RAMER 10T, výrobní číslo 15/0183 

    1x faktura – daňový doklad na zakoupený silniční laserový rychloměr ProLaser III 

 

 

 

PaedDr. Hana Potměšilová 

starostka 
 


