
        

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 07.11.2017,  kde žádáte o poskytnutí informací na základě  zákona  

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

 

 

A) Odpovědi na tyto otázky: 

 

1) Kdo je majitelem měřícího zařízení, jímž je prováděno měření na ulici Bratislavská v obci 

Hustopeče (dále jen „měřící zařízení“)? 

2) Kdo je výrobcem měřícího zařízení a o jaký typ se jedná? 

3) Kdo měřící zařízení nastavil? 

4) Jakým způsobem je zajištěna součinnost Policie ČR při provádění měření tímto měřícím 

zařízením? 

5) Jaký měla instalace tohoto měřícího zařízení dopad na bezpečnost silničního provozu? 

6) Jaký celkový objem příjmů z pokut a poplatků za správní řízení získal rozpočet Města 

Hustopeče za roky 2015, 2016 a 2017 (za jednotlivé roky samostatně) v souvislosti 

s překročením rychlosti? 

7) Jaký počet úředníků řešil přestupky v dopravě na Městském úřadě Hustopeče v letech 2015, 

2016 a 2017 (za jednotlivé roky samostatně)? 

8) Jaký úhrnný objem osobního ohodnocení byl přiznán úředníkům řešící přestupky v dopravě 

na Městském úřadě Hustopeče v letech 2015, 2016 a 2017 (v Kč, za jednotlivé roky 

samostatně)? 

 

B) a kopií následujících dokumentů: 

 

1) návod k měřícímu zařízení; 

2) certifikát měřícího zařízení; 

3) doklad o proškolení obsluhy;  

4) souhlas Policie ČR s prováděním měření Městskou policií Hustopeče; 

 

 

 

Vám sdělujeme následující: 

 

A) odpovědi na otázky: 

 

1. Majitelem stacionárního silničního radarového rychloměru Ramer 10 pro měření rychlosti 

vozidel je Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2 Hustopeče, PSČ 693 17, IČ 00283193. 

Provozovatelem zařízení je Městská policie Hustopeče, která je zřízena Městem Hustopeče. 

   

2. Výrobcem stacionárního silničního radarového rychloměru Ramer 10 pro měření rychlosti 

vozidel je společnost RAMET a.s., Letecká 1110, 686 04 Kunovice, IČ 25638891. 
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3. Stacionární zařízení pro měření rychlosti vozidel obchodní značky Ramer 10, kterým je 

prováděno měření rychlosti vozidel na ulici Bratislavské Hustopeče, je vždy nastavováno 

výhradně odborně vyškolenou obsluhou, tj. strážníkem Městské policie Hustopeče. Na 

stanovišti Bratislavská Hustopeče nastavení zařízení provedl strážník František Tomek, 

služební číslo 2/365, který vlastní osvědčení o absolvování odborné přípravy pro obsluhu a 

údržbu silničního rychloměru Ramer 10. Uvedená odborná příprava byla zakončena 

závěrečnou zkouškou dne 1.12.2016 u společnosti RAMET a.s. Kunovice. 

 

4. V případě stacionárního silničního radarového rychloměru Ramer 10 pro měření rychlosti 

vozidel, kterým je prováděno měření rychlosti na ulici Bratislavské Hustopeče, je součinnost 

Policie ČR zajištěna již prvotním výběrem a určením míst k provádění měření, dále 

pravidelnou analýzou vlivu shora uvedeného zařízení na počty dopravních přestupků na 

úseku dodržování povolené rychlosti či kontrole bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu. 

 

5. Za dobu provozu stacionárního silničního radarového rychloměru Ramer 10 pro měření 

rychlosti vozidel v Hustopečích, tj. od měsíce srpna 2015 do října 2017, lze konstatovat, že 

v místě měření rychlosti vozidel dochází k velmi významnému snižování počtů případů 

překračování nejvyšší povolené rychlosti vozidel. Tyto skutečnosti lze doložit počtem 

zjištěných překročení rychlosti zaznamenaných silničním radarovým rychloměrem Ramer 

10, viz následující tabulka.  

 

 

 

Počet zadokumentovaných záznamů o překročení rychlosti vozidel v Hustopečích  
 

2015  
(11.08.2015 – 31.12.2015) 

2016  
(01.01.2016 – 31.12.2016) 

2017  
(01.01.2017 – 04-10.2017) 

17887 
 (celkový počet zjištěných 

překročení rychlostí vozidel) 

28875 
(celkový počet zjištěných 

překročení rychlostí vozidel) 

15914 
(celkový počet zjištěných 

překročení rychlostí vozidel) 
125  

počet případů překročení rychlosti  
průměr/den měření   

79 
počet případů překročení rychlosti  

průměr/den měření   

58 
počet případů překročení rychlosti  

průměr/den měření   

 

 

6. Celkový objem vybraných určených částek, pokut a nákladů řízení za roky 2015, 2016 a 

2017 (za jednotlivé roky samostatně) v souvislosti s překročením rychlosti: 

 

2015   5 066 800,-Kč  

2016 15 874 550,-Kč  

2017 11 696 488,-Kč období od 1.1.2017 do 20.11.2017 

 

 

 

 

 

7. Přestupky v dopravě řešili úředníci na odboru dopravy MěÚ Hustopeče na pracovní pozici 

Referent státní správy a samosprávy (agenda přestupků) v celkovém součtu za období: 
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2015 5 úředníků / rok    

2016 9 úředníků / rok  

2017 7 úředníků / 01-10/2017   

8. Na odboru dopravy bylo úředníkům na pracovní pozici Referent státní správy a samosprávy 

(agenda přestupků) MěÚ Hustopeče poskytnut osobní příplatek v celkové výši za období: 

 

2015 138 663,-Kč osobní příplatek / rok 

2016 151 573,- Kč osobní příplatek / rok 

2017 143 450,-Kč osobní příplatek / 01-10/2017 

 

B) kopie požadovaných dokumentů: 

 

1) Vámi požadovanou kopii návodu k obsluze a údržbě  silničního radarového rychloměru 

Ramer 10, oficiálně pojmenovaného „Návod k obsluze R311 063X CZ, vydání 

17.9.2015“ nelze poskytnout, neboť výrobce a autor výše uvedeného návodu k obsluze 

nám nedovoluje jej dále publikovat či poskytovat třetím osobám. Výše uvedený návod 

k obsluze je určen pouze pro proškolenou obsluhu a uživatele silničního radarového 

rychloměru RAMER 10. Viz rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace (kopie 

návodu) požadované ve Vaší žádosti. 

 

2) Požadovaný „Ověřovací list (Certifikát) k silničnímu radarovému rychloměru Ramer 10, 

který je ve vlastnictví Města Hustopeče, Vám zasílám v příloze tohoto dokumentu. 

 

3) Kopie dokladu o proškolení obsluhy silničního radarového rychloměru Ramer 10, Vám 

zasílám v příloze tohoto dokumentu. 

 

4) Souhlas Policie ČR s prováděním měření rychlosti vozidel Městskou policií Hustopeče 

Vám zasílám v příloze tohoto dokumentu. 

 

 

 

PaedDr. Hana Potměšilová 

Starostka 

 


