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Poskytnutí  informace 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: 

 

poskytnutí kopie manuálu k silničnímu radarovému rychloměru RAMER 10T, v. č. 15/0183, výrobce 

Ramet a.s. Kunovice vámi označovaný jako Návod k obsluze R311 063X CZ, vydání 17. 9. 2015. 

Elektronickou kopii zašlete datovou schránkou. Pokud elektronickou kopii nedisponujete, pak 

papírovou kopii zašlete na níže uvedenou adresu.  

 

Nad rámec požadavků InfZ uvádím, že se zajímám zejména o informace související s údržbou, 

nastavením a vyhodnocováním výstupů z výše uvedeného zařízení RAMER 10T a to ze studijních 

důvodů, neboť mým záměrem není použití těchto informací pro výrobu a prodej obdobného zařízení 

ani jejich další rozšiřování, ale studiem těchto informací chci získat možnost efektivní obrany před 

eventuální zvůlí správních orgánů v případných správních a soudních řízeních. 

 

Vám sdělujeme následující: 

Vaše shora uvedená žádost ze dne 20.01.2018 byla adresována Městskému úřadu Hustopeče, odboru 

dopravy, Dukelské nám.2/2. Vzhledem ke skutečnosti, že odbor dopravy MěÚ Hustopeče 

požadovanou informaci nemá k dispozici, postoupil Vaši žádost v rámci dobré správy Městu 

Hustopeče k přímému vyřízení. Město Hustopeče jako povinný subjekt svým rozhodnutím č.j. 

kt/1649/18/300 ze dne 01.02.2018 Vaši žádost o poskytnutí manuálu k silničnímu radarovému 

rychloměru RAMER 10 odmítl s odůvodněním, že celý dokument tvoří obchodní tajemství 

společnosti Ramet a.s. Kunovice. 

Po doručení rozhodnutí Města Hustopeče o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace jste dne 

05.02.2018 využil svého práva a podal řádné odvolaní proti rozhodnutí Města Hustopeče 

k příslušnému odvolacímu orgánu  tj. Krajskému úřadu Jihomoravského kraje Brno. Odvolací orgán 

Vašemu odvolání vyhověl a dne 06.03.2018 rozhodnutí Města Hustopeče ze dne 01.02.2018 č.j. 

kt/1649/18/300 zrušil a věc vrátil povinnému subjektu k novému projednání. 

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno doručeného dne 15.03.2018 pod 

Sp. zn. 31160/2018/OD/Zo, č.j. JMK 37504/2018 Městu Hustopeče, byla celá věc opětovně 

projednána povinným subjektem. 

Po posouzení všech kumulativních znaků obchodního tajemství a dále posouzením, zda veřejný zájem 

na poskytnutí dané informace nepřeváží nad ochranou obchodního tajemství a po vzetí v úvahu 

prohlášení žadatele, že uvedený manuál k silničnímu radarovému rychloměru RAMER 10,  R311 

063X CZ, vydání 17.9.2015 požaduje ze studijních důvodů, neboť záměrem není použití těchto 

informací pro výrobu a prodej obdobného zařízení, ani jejich další rozšiřování, ale studiem těchto 

informací chce získat možnost efektivní obrany před eventuální zvůlí správních orgánů v případných 
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správních a soudních řízeních. Na základě všech těchto posuzovaných informací Vám Město 

Hustopeče, jako povinný subjekt, poskytuje požadovanou informaci. 

Povinný subjekt tj. Město Hustopeče nemá oprávnění manuál (R311 063X CZ) kopírovat, upravovat 

či jinak převádět do elektronické podoby, a proto byl autor manuálu, kterým je společnost Ramet 

Kunovice a.s. seznámen se stanoviskem Města Hustopeče o poskytnutí informace. Následně byla 

společnost Ramet Kunovice a.s. požádána o zaslání elektronické verze Vámi požadovaného manuálu, 

který bude poskytnut v rámci žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů. Společnost Ramet a.s. Kunovice elektronickou verzi Vámi 

požadovaného manuálu poskytla s upozorněním, že i nadále jsou v platnosti omezení v souvislosti s 

jeho dalším publikováním, kopírováním či předáváním dalším osobám. 

Požadovaný manuál k silničnímu radarovému rychloměru RAMER 10T, výrobce Ramet a.s. 

Kunovice označovaný jako „Návod k obsluze R311 063X CZ, vydání 17.9.2015“ poskytnutý 

společností Ramet Kunovice v elektronické podobě, Vám zasílám v příloze tohoto dokumentu. 

Poskytnutá elektronická verze manuálu R311 063X CZ je obsahově totožná s tištěným 

originálem, který má v užívání Město Hustopeče. 

 

 

 

PaedDr. Hana Potměšilová 

starostka 

 

 

 
Příloha: 1x dokument pdf 19,4 MB (elektronická verze návodu k obsluze R311 063X CZ, vydání 17.9.2015) 

 
 

 


