
Město Rožnov pod Radhoštěm

Městská policie, Čechova 1027, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

OZNÁMENÍ O PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ 
PŘESTUPKU

Městská policie Rožnov pod Radhoštěm v souladu s § 10 odst. 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii, ve znění pozdějších právních předpisů v platném znění (dále jen „zákon o obecní policii“), 
oznamuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Odboru přestupkovému, podezření ze spáchání 
přestupku neznámého pachatele, které bylo zaznamenáno automatizovaným prostředkem bez obsluhy.

Datum a čas přestupku 
Místo přestupku 
Směr jízdy
Registrační značka vozidla 
Porušení zákona č. 361/2000 Sb. 
Přestupek dle zákona č.361/2000 Sb. 
Naměřená rychlost po odečtu tolerance 
Nejvyšší povolená rychlost

16.3.2020 v 10:58 hod.
mimo obec Rožnov pod Radhoštěm, Ostravská 307 
ve směru jízdy na Rožnov pod Radhoštěm 
7AV1288 
§ 4 písm. c)
§ 125c odst. 1 písm. f) bod 2)
102 km/h
50 km/h

Dopravní značkou, která v daném místě omezovala nejvyšší dovolenou rychlost jízdy, byla dopravní 
značka „B20a“.

Měřící zařízení pracovalo v automatickém režimu bez obsluhy a mělo v době zjištění přestupku platné 
metrologické ověření. Nastavení parametrů měřícího zařízení bylo provedeno proškolenými strážníky 
Městské policie, dle návodu k obsluze. Naměřená rychlost je již po odečtu toleranční odchylky měření 
± 3 km/h při naměřené rychlosti vozidla do 100 km/h nebo ± 3 % při naměřené rychlosti vozidla nad 
100 km/h (evropská směrnice č 75/443/EHS, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii).

Měřící zařízení je provozováno v souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb. provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o silničním provozu“), neboť měření rychlosti jízdy je prováděno v místě, které bylo schváleno 
Policií ČR a za podmínek Policií ČR stanovených.

Pavel Vrána 
Strážník městské policie
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R A D A R V O Z ID L O
Nam ěřená rychlost 102 km/h Registrační značka 7AV1288
Datum  a čas přestupku 16.3.2020 v 10:58 hod.
M ísto m ěření mimo obec Rožnov pod Radhoštěm
Stanoviště Ostravská 307
Sm ěr jízd y ve směru jízdy na Rožnov pod Radhoštěm
Režim  m ěření Autom atizovaný
Povolená rychlost 50
O m ezení dop ravn í zn. B 20a
Číslo sním ku m ěřiče 10470
M odel m ěřidla RAM ER10 T
V ýro b n í číslo  zařízen í 19/0713
GPS délka 018°10'09.353" E
GPS šířka.------------------ v ----------- 49°28'56.387" N ---------- ;---------------


