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Sdělení – poskytnutí informace 
 
Dne 13. 6. 2022 byla městu Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „povinný subjekt“) doručena 

prostřednictvím datové schránky Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), v níž žádáte 

poskytnutí následujích informací:  

„Prosím o informaci (dle Zák. 106/1999 Sb.) o výběru pokut za překročení rychlosti v Rožnově p. 
R. přes automatizovaný systém rychlostních kamer. 

Zajímá mě za rok 2021: 

1. Celková částka vystavených pokut podle měřených úseků: 

a) ulice Ostravská 

b) ulice Meziříčská 

2. Počet vystavených pokut dle úseků: 

a) ulice Ostravská 

b) ulice Meziříčská 

3. Hrubé náklady na provoz automatizovaného systému rychlostních kamer na ulicích Ostravská a 
Meziříčská v Rožnově p. R.“ (dále jen „Žádost“) 

 

Povinný subjekt v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje k jednotlivým 

bodům následující informace:  

1. Celková částka vystavených pokut podle měřených úseků: 

a) ulice Ostravská 

Celková částka:5 464 400,- Kč 

b) ulice Meziříčská 

Celková částka: 1 179 800,- Kč  

2. Počet vystavených pokut dle úseků: 

a) ulice Ostravská  

Počet:7484 
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b) ulice Meziříčská 

Počet: 1565  
 

3. Hrubé náklady na provoz automatizovaného systému rychlostních kamer na ulicích 
Ostravská a Meziříčská 

Hrubé náklady na provoz automatizovaného systému rychlostních kamer tvořily za rok 2021 částku 

4 663 237 Kč. Jedná se o náklady na provoz celého systému na území města Rožnov pod 

Radhoštěm. Selekce nákladů dle jednotlivých měřených úseků (ulic) by pro povinný subjekt byla 

nepřiměřenou zátěží nehledě na to, že některé náklady ani podle měřených úseků rozčlenit nelze, 

proto povinný subjekt poskytuje uvedenou informaci v souladu s § 4a odst. 1 zákona č. 106/1999 

Sb., jako celek. 

 

 

S pozdravem 

 

 

Bc. Pavlína Štefániková Plesníková 

vedoucí odboru kanceláře starosty 

(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 

 

 


