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Městská policie Přelouč, jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“ ve smyslu § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“) obdržela Vaši žádost o poskytnutí o informací, kdy žádáte o předložení:
1) snímku vozidla, se kterým jste se měl dopustit uvedeného přestupku, neboť tento snímek
představuje jediný důkaz k danému přestupku, navíc musí být pořízena v souladu se zákonem;
2) podkladových materiálů o schválení umístění uvedeného dopravního značení na daném místě, kdy
o tomto rozhoduje ORP Přelouč se souhlasem orgánů policie;
3) platného dokumentu o schválení místa měření rychlosti v daném místě a podmínek s tím
spojených, neboť měření rychlosti prováděla obecní policie, ta k takové činnosti musí mít písemný
souhlas od Policie ČR, kde jsou přesně vymezeny úseky měření a další podmínky;
4) sdělení Městské policie Přelouč, jakým způsobem prováděla kontrolu daného dopravního značení
před zahájením měření rychlosti, a jak je možné, že nezjistila poškození dopravního značení, dále
skutečnost, že čitelnost a viditelnost dopravního značení není v pořádku v důsledku silniční
vegetace, listů a větví stromů zasahujících do pozemní komunikace a dále přesný popis textu
uvedeného na bloku ve věci popisu skutku, neboť tento není srozumitelný a v některých místech
nečitelný.
Povinný subjekt k jednotlivým bodům Vaší žádosti sděluje následující:
Ad bod 1): Snímek vozidla nelze poskytnout, vzhledem ke skutečnosti, že Váš přestupek byl vyřízen
příkazem na místě a v takovém případě se snímek neuchovává.
Ad bod 2): O podkladové materiály o schválení umístění uvedeného dopravního značení na daném
místě si požádejte příslušný povinný subjekt, kterým je Městský úřad Přelouč, Odbor stavební –
silniční hospodářství.
Ad bod 3): Platný dokument o schválení místa měření rychlosti – zasíláme v příloze této odpovědi

Ad bod 4): Před začátkem měření bylo dopravní značení fyzicky zkontrolováno – bez závad a takový
stav byl i po ukončení činnosti. Popis textu na příkazovém bloku: „Porušil § 4/c zák. 361/2001, tím, že
jel v Mělice 21, na 40 (56) 59 km/hod, vozidlem xxxxxxxxxxx ford černá.“ Je to psáno ve zkratkách,
jinak se to na blok nevejde. Znamená to, že v obci Mělice u čp. 21 Vám byla naměřena rychlost 59
km/h. Po odečtu schválené odchylky jste jel 56 km/h. Povolená rychlost je zde 40 km/h. Měření
vozidlo bylo Ford, černé barvy xxxxxxxxxx. Čímž jste porušil § 4 písm. c) zákona č. 361/2001 Sb.:
„při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen řídit se světelnými, případně i
doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro
provozní informace.“ Se zjištěným skutkovým stavem jakož i s jeho právní kvalifikací jste byl na
místě seznámen, souhlasil jste a zaplatil jste pokutu.
Zároveň prosím přijměte omluvu za pozdní zaslání odpovědi na Vaši žádost o poskytnutí informací.
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