
       

MĚSTO HUSTOPEČE
Dukelské nám. 2/2, 693 01  Hustopeče

STAROSTKA

Poskytnutí  informací na základě  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k     informacím.  

na základě Vaší žádosti ze dne 16.02.2022,  o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zasíláme tyto informace:

1.     Kolik stacionárních radarů má váš úřad ve správě, včetně vašeho správním obvodu,
    respektive od kolika takových zařízení váš úřad zpracovává pokuty? (Automatické zařízení
    pro měření rychlosti bez obsluhy). 

2.     Pokud takové zařízení existuje. 

      2.1.    Jaký typ měření (Úsekové měření, nebo měření okamžité rychlosti). 
      2.1.1. V jakém směru měří (V jednom, nebo v obou). 
      2.2.    Umístění těchto radarů a kdy byly uvedeny do provozu. 
      2.2.1. GPS pozice. 
      2.2.2. Obec a název ulice, nebo číslo komunikace 
      2.2.3. Rok uvedení do provozu

Vám poskytuji následující informace dle Vaší žádosti:

Informace k     bodu 1:  

Město Hustopeče má ve vlastnictví  cekem 2 kusy „Silničních rychloměrů RAMER 10T“, které
provozuje výhradně Městská policie Hustopeče na území města. Specifikace silničních rychloměrů
je uvedena v bodu 2 tohoto dokumentu. Městský úřad Hustopeče zpracovává přestupky (pokuty)
v rámci správního obvodu od dvou níže uvedených silničních rychloměru.

Informace k     bodu 2:  

1. Měřící zařízení 15/0183: Silniční rychloměr RAMER 10T
Město: Hustopeče
Ulice: Bratislavská -  (parcelní číslo KN 195)
Komunikace: II/425
GPS pozice: 48°56'6.365"N, 16°44'24.407"E
Typ prováděného měření: Stacionární – měření okamžité rychlosti
Směr prováděného měření: Měření v obou směrech jízdy
Rok uvedení do provozu: 2015

2. Měřící zařízení 21/0890: Silniční rychloměr RAMER 10T
Město: Hustopeče
Ulice: Nádražní -  (parcelní číslo KN 2429/1)
Komunikace: II/420
GPS pozice: 48°56'6.498"N, 16°43'47.473"E
Typ prováděného měření: Stacionární – měření okamžité rychlosti
Směr prováděného měření: Měření v obou směrech jízdy
Rok uvedení do provozu: 2020
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Shora uvedená měřící  zařízení   RAMER 10 T, výrobní  číslo 15/0183 a výrobní číslo  21/0890,
provozuje  výhradně Městská  policie  Hustopeče,  která  má  k provádění  měření  rychlosti  vozidel
legislativní zmocnění.

S pozdravem 

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka
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