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Město Náchod 

Městský úřad Náchod 

Kancelář tajemníka 
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod   
 
Vaše Čj.:       
Ze dne:  06.05.2020 
 
  MUNAX00O8A4M 
Sp.zn.:  KS882/2020/KT 
Čj.(Če.): MUNAC36396/2020/KT 
Vyřizuje:  Ing. Eva Bauerová  
Tel./mobil: 491 405 419 
E-mail:   podatelna@mestonachod.cz 
 
Datum: 19.05.2020 
 
Poskytnutí části informací o měření rychlosti na území města Náchoda 

Vážení, 

dne 06.05.2020 jste s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, požádali o následující informace, cit.: 

„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 Náchod, ať 
už provozovány městem Náchod, 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 Náchod instalovány, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení.“ 

 

K vaší žádosti se dne 14.05.2020 vyjádřila vedoucí úřednice odboru dopravy a silničního hospodářství 
Městského úřadu Náchod. Informace o zařízeních, o nichž požadujete informace, jsou tomuto odboru 
známy z jeho úřední činnosti: tento odbor projednává přestupky spočívající v porušení povinností 
stanovených zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. Kromě jiného 
tedy projednává i přestupky, jejichž podkladem by mohla být data ze stacionárních radarů, případně ze 
zařízení sloužících k úsekovému měření rychlosti, ať by je provozovalo město Náchod nebo Policie České 
republiky. Na základě uvedeného vyjádření vám sdělujeme následující: 

K 1. bodu žádosti: Na území města Náchoda nejsou umístěny žádné stacionární radary pro měření 
rychlosti.  K části tohoto dotazu týkající se budoucnosti Vám zároveň zasíláme rozhodnutí o odmítnutí této 
části žádosti. 

Ke 2. bodu žádosti: Na území města Náchoda  nejsou umístěna žádná zařízení sloužící k úsekovému 
měření rychlosti. 

Ke 3. bodu žádosti: Na území města Náchoda jsou umístěny panely měření rychlosti sloužící řidičům k 
orientačnímu měření rychlosti projíždějících vozidel. Rovněž v tomto případě vám k části dotazu týkající se 
budoucnosti zasíláme zároveň rozhodnutí o odmítnutí této části žádosti. 

 
S pozdravem 

 
Mgr. Hana Mílová  

tajemnice Městského úřadu Náchod 
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