
Žádost o informaci 
 
Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Dobrý den, 
dle právního předpisu výše uvedeného zdvořile žádám úřad s rozšířeným polem působnosti o 
poskytnutí následujících informací. 
 
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 

 
V praxi bych si představoval odpověď v případě více radarů asi takhle: 

1. Horní dolní 
1.1. ulice Radarova 
1.2. 44.2222 16.8877 
1.3. Úsekové měření v obou směrech 
1.4. V roce 2019 

2. Dolní horní 
1.1. ulice Radárkova 
1.2. 44.2222 16.8877 
1.3. Okamžité měření v jednom směru 
1.4. V roce 2016 

 
O výsledku mě prosím informujte prostřednictvím datové schránky. 
S přáním pěkného dne a s pozdravem 
 

Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Městský úřad Kaplice jako povinný subjekt dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, obdržel dne 17.02.2022 Vaši žádost o poskytnutí informací dle tohoto zákona, ve které 
žádáte o tyto informace: 
 

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 

 

Na základě Vaší žádosti odbor správy majetku a ekonomiky poskytuje tyto informace:  

Město Kaplice provozuje 7 ks stacionárních radarů, přičemž z žádného tohoto zařízení 
nezpracovává pokuty. Na území města Kaplice není umístěno úsekové měření rychlosti. 

Těchto 7 ks stacionárních radarů je umístěno na sloupech veřejného osvětlení, okamžité 
měření v jednom směru: 

1. Blansko silnice č. II/154 – směr od Kaplice do Blanska, 48.7402736N, 14.5152711E (v roce 
2015), 

2. Blansko silnice č. II/154 – směr od Hradiště do Blanska, 48.7402189N, 14.5198139E (v roce 
2015), 

3. Kaplice silnice č. II/154 – směr od Blanska do centra Kaplice, 48.7395092N, 14.5019469E (v 
roce 2015), 

4. Kaplice ul. Linecká místní komunikace č. II/97c  - směr od lomu do centra Kaplice, 
48.7317392N, 14.4842961E (v roce 2015), 

5. Kaplice ul. Pohorská silnice č. II/154 – směr od Malont do centra Kaplice, 48.7330583N, 
14.5022183E (v roce 2015), 

6. Hradiště silnice č. II/154 - směr od Kaplice do Hradiště, 48.7345883N, 14.5410861E (v roce 
2021), 

7. Hradiště silnice č. II/154 - směr od Hradiště do Kaplice, 48.7346486N, 14.5434225E (v roce 
2021). 

 
Rychlostní limit je nastaven od 20 km/h – 120 km/h 
 


