MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Horní náměstí 73 | PSČ 463 34 | Hrádek nad Nisou

MĚSTSKÁ POLICIE HRÁDEK NAD NISOU
Naše zn.: MP-3190/2020-KRI
Spis. zn.: --Vaše zn.: E-mail ze dne
06. 05. 2020
Vyřizuje:
Telefon:
GSM:
E-mail:

Iva Krňáková
+420 482 411 444
+ 420
krnakova@muhradek.cz

Hrádek nad Nisou | 14. 05. 2020
Záznam o poskytnutí informace
dle Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
ZPRACOVÁNÍ URČENÉ K ODESLÁNÍ / UVEŘEJNĚNÍ
Žádost č.:
03/2020
Žadatel:
Právnická osoba (viz závěr dokumentu)
Úprava1:
odeslání
uveřejnění

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů2
Městský úřad Hrádek nad Nisou jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obdržel dne
06. 05. 2020 žádost o poskytnutí informací (podaná prostřednictvím elektronické pošty /e-mailu/ a
evidované pod našim ev. č.: 2976/2020), v níž požadujete následující informace (citace výňatku):

„1. Žádám o zaslání informací k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně
rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr), která jsou nebo budou v provozu v katastru města
Hrádek nad Nisou, ať už provozovány městem Hrádek nad Nisou, Policií ČR nebo třetí osobou.
2. Dále požaduji informace o umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu.
3. Jaká další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů jsou v katastru
města Hrádek nad Nisou instalovány, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto
zařízení.“
Vážená paní / pane,
na základě Vámi podané žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vám sdělujeme a zasíláme následující informace:
K dotazu č. 1 - odpověď:
a) Město Hrádek nad Nisou neprovozuje stacionární radary pro měření rychlosti (tím se rozumí
certifikovaní a kalibrované zařízení), provozuje pouze stacionární zařízení pro měření rychlosti a
rychlostního limitu, které je označován jako ukazatel rychlosti (orientační indikace bez kalibrace):
 1. směr Hrádek nad Nisou – Rynoltice (ul. Rynoltická, u čp. 289), GPS: 50.8426731N,
14.8452494E (využit systém a převzato z mapy.cz)
 2. směr Hrádek nad Nisou – Liberec (ul. Liberecká, u supermarketu ALBERT), GPS:
50.8526864N, 14.8577822E (využit systém a převzato z mapy.cz)
 3. směr Hrádek nad Nisou – Chotyně (ul. Donínská, blízko křižovatky Donínská x Tovární),
GPS: 50.8460603N, 14.8536361E (využit systém a převzato z mapy.cz)
 4. směr Hrádek nad Nisou (Václavice) – Chrastava (na konci první rovinky po pravé straně u
1
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domu č.p. 313, GPS: 50.8553467N, 14.8972617E (využit systém a převzato z mapy.cz)
5. směr Hrádek nad Nisou (Václavice) – Hrádek nad Nisou (před hostincem U Slunce po levé
straně, GPS 50.8547622N, 14.9208511E (využit systém a převzato z mapy.cz)
6. směr Hrádek nad Nisou (Dolní Suchá) – Chotyně (u činžovního domu č.p. 134 po pravé
straně, GPS 50.8249167N, 14.8753700E (využit systém a převzato z mapy.cz)
7. směr Hrádek nad Nisou (Dolní Sedlo) – Hrádek nad Nisou (pod autobusovou zastávkou u
domu č.p. 85, GPS 50.8321878N, 14.8354503E (využit systém a převzato z mapy.cz)

b) Město Hrádek nad Nisou nemá žádné informace od jiných vlastníků, resp. správců komunikací, ani
jiných třetích osob či Policie ČR o umístění stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně
rychlostního limitu. A to ať již jsou, nebo budou v provozu.
K dotazu č. 2 - odpověď:
Město Hrádek nad Nisou neprovozuje a nemá žádné informace od jiných vlastníků, resp. správců
komunikací, ani jiných třetích osob či Policie ČR, o umístění úsekových měření rychlosti včetně
rychlostního limitu.
K dotazu č. 3 - odpověď:
a) Město Hrádek nad Nisou neprovozuje a nemá instalována další technická zařízení zajišťující dozor
nad dodržováním dopravních předpisů. Město Hrádek nad Nisou nemá stanoven přesný plán do
budoucna, kterým by byla instalována další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním
dopravních předpisů v katastru města Hrádek nad Nisou. Tyto záležitosti budou vyplývat na základě
požadavků aktuální dopravní situace, finančních možnostech města a v souladu s Koncepcí prevence
kriminality. Finanční možnosti i případný plán pořizování v budoucnu je možné vždy zjistit a
zkontrolovat při projednávání rozpočtu města na příslušný rok. Zde se jedná o veřejnosti přístupný
proces, a proto doporučujeme sledovat úřední desku.
b) Město Hrádek nad Nisou nemá žádné informace od jiných vlastníků, resp. správců komunikací, ani
jiných třetích osob či Policie ČR, o instalaci dalších technických zařízení zajišťujících dozor nad
dodržováním dopravních předpisů. Tyto informace nám nejsou známy ani jako plány třetích osob do
budoucna.
Závěrem Vás pak informujeme, že Vám odpověď zasíláme na doručovací adresu, kterou se též rozumí
elektronická adresa, tj. datová schránka a e-mailová adresa (ze které byl dotaz zaslán).
S pozdravem
Iva Krňáková
velitelka MP
Přílohy:


Nejsou

Vyřízení:



Prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací:
do datové schránky IDDS: [fi7pdrv] | do e-mailové schránky [jan.XXXXX@navitel.cz]

Rozdělovník (dále obdrží):



1x vlastní (stejnopis) k založení do spisu,
1x vlastní (kopie) upravená k uveřejnění – tajemník městského úřadu,

Adresát:

NAVITEL s.r.o.
U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, IČO: 246 59 991
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