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Vaše Čj.:       
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Vyřizuje:  Ing. Eva Bauerová  
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E-mail:   podatelna@mestonachod.cz 
 
Datum: 24.02.2022 
 
Poskytnutí informací o stacionárních radarech ve sp rávním obvodu m ěsta Náchoda, obce 
s rozší řenou p ůsobností 

Vážený pane, 

dne 21.02.2022 jste s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, požádal o následující informace, cit.: 

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 

 

K odpovědi na Vaši žádost poskytla dne 23.02.2022 podklady 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 by tedy projednával i přestupky, jejichž podkladem by mohla být data ze stacionárních 
radarů, ať by je spravovalo město Náchod na svém území nebo byly umístěny v celém správním obvodu 
města Náchoda, obce s rozšířenou působností. Takové přestupky však tento odbor neprojednával. 

Na základě těchto podkladů Vám k 1. bodu Vaší žádosti sdělujeme, že ve správním obvodu města 
Náchoda, obce s rozšířenou působností, nejsou žádné stacionární radary (automatická zařízení pro měření 
rychlosti bez obsluhy) instalovány. Odpověď k 2. bodu Vaší žádosti tedy pro úplnost zní tak, že takové 
zařízení ve správním obvodu města Náchoda, obce s rozšířenou působností, neexistuje. 

 
S pozdravem 

 
Mgr. Hana Mílová  

tajemnice Městského úřadu Náchod 
 
 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1/0/0 
 

 
 
 
 
 
 (cestou datové schránky)   


