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Sdělení – poskytnutí informace 
 
Dne 11. 3. 2022 byla městu Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „povinný subjekt“) doručena 

prostřednictvím elektronické podatelny 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:  

„1. Jak konkrétně ovlivnila instalace stacionárního měřícího zařízení (radaru) na území města 

počet nehod v rámci takto monitorovaného úseku pozemních komunikací či jak bylo sníženo riziko 

v daném úseku za minulý rok? Prosíme o zaslání vývoje počtu dopravních nehod v takto 

monitorovaném úseku.  

2. Žádám o zaslání počtu zaznamenaných přestupků a finančního vyčíslení pokut za přestupky 

zjištěné těmito stacionárními zařízeními (radary) v členění podle každého zařízení za rok 2021.  

3. Žádám o sdělení, jaká opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu jste v lokalitách, kde 

jsou umístěny radary k měření rychlosti ve vašem městě, realizovali za rok 2020 a 2021, případně 

výše nákladu na realizaci jednotlivých opatření.  

4. Proč nejsou v místech měření instalovány značky označující měřený úsek, aby se zvýšil 

preventivně bezpečnostní účinek opatření.“  

 (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. Jak konkrétně ovlivnila instalace stacionárního měřícího zařízení (radaru) na území města 

počet nehod v rámci takto monitorovaného úseku pozemních komunikací či jak bylo 

sníženo riziko v daném úseku za minulý rok? Prosíme o zaslání vývoje počtu dopravních 

nehod v takto monitorovaném úseku 
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Informace požadované pod tímto bodem povinný subjekt nemá dispozici a nemá ani zákonnou 

povinnost je mít. S ohledem na tyto skutečnosti bylo v této části Žádosti vydáno v souladu s § 15 

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí Žádosti.  

2. Žádám o zaslání počtu zaznamenaných přestupků a finančního vyčíslení pokut za 

přestupky zjištěné těmito stacionárními zařízeními (radary) v členění podle každého zařízení 

za rok 2021 

Radar – výrobní číslo 
měřidla 

Počet zaznamenaných 
přestupků 

Udělená pokuta 

19/0852 6766 5 464 400 Kč 

19/0713 5173 2 883 400 Kč 

21/0895 446 157 100 Kč 

 

K tomu je třeba dodat, že ne všechny udělené pokuty byly následně uhrazeny. 

3. Žádám o sdělení, jaká opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu jste v 

lokalitách, kde jsou umístěny radary k měření rychlosti ve vašem městě, realizovali za rok 

2020 a 2021, případně výše nákladu na realizaci jednotlivých opatření. 

V uvedeném období nebyla realizována žádná další opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního 

provozu v daných lokalitách. 

4. Proč nejsou v místech měření instalovány značky označující měřený úsek, aby se zvýšil 

preventivně bezpečnostní účinek opatření.  

Městu nebyla příslušným dopravním inspektorátem uložena podmínka, aby měřené úseky byly 

označeny dopravním značením. Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o povinnost stanovenou 

zákonem, město k realizaci této varianty nepřistoupilo.  

 

 

S pozdravem 

 

 

Bc. Pavlína Štefániková Plesníková 

vedoucí odboru kanceláře starosty 

(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 

 

 


