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 20.01.2018, kde žádáte o poskytnutí informací na základě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a to informace:
zaslání elektronické kopie (kopií) studií, analýz nebo jiných dokumentů, které má váš úřad k
dispozici a které se zabývají, statisticky vyhodnocují nebo jinak kvalifikovaně posuzují vliv instalace
a provozu stacionárních radarů pro měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích na
plynulost a bezpečnost dopravy v jejich okolí, a to včetně podkladů a dat, ze kterých tato
vyhodnocení a posouzení vycházejí.
Vám sdělujeme následující:
Vámi požadované informace, které statisticky vyhodnocují nebo jinak posuzují vliv instalace a
provozu stacionárního měřícího zařízení zn. Ramer 10, pro měření rychlosti vozidel na pozemních
komunikacích na plynulost a bezpečnost dopravy v Hustopečích Vám byly již poskytnuty dne
23.10.2017 v bodě 3 poskytnuté informace.
K poskytnuté informaci ze dne 23.10.2017 pouze doplňuji statistické údaje za celý rok 2017

Kompletní informace – statistická data za období 01.01.2017 – 31.12.2017
2017
(01.01.2017 – 31.12.2017)
21699
(celkový počet zjištěných překročení rychlostí vozidel)
60
počet případů překročení rychlosti
průměr/den měření

Podklady, které jsou zdrojem poskytnuté informace (statistická data za rok 2017) Vám přikládám
v příloze tohoto dokumentu, viz příloha č. 1. Jedná se o statistické počty zjištěných protiprávních
jednání – překročení rychlosti v Hustopečích za období 01.01.2017 – 31.12.2017. Podklady pro
vypracování statistických dat za roky 2015 a 2016 nemá již město Hustopeče k dispozici, neboť
žádný předpis neukládá povinnost tyto podklady uchovávat. Jedna se o pomocná data sloužící
pouze k vypracování roční statistiky, která se po zpracování roční statistiky již dále nezpracovávají
ani neuchovávají.
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Žádné jiné informace Vámi požadovaného charakteru v souvislosti s měřením rychlosti nemá Město
Hustopeče k dispozici.

Příloha: 4 listy A4 - podklady pro statistická data za rok 2017

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka
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