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Poskytnutí informace 

 
  
Městský úřad Český Brod (dále jen „povinný subjekt“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 
1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„InfZ“), poskytuje informaci na základě žádosti  

(dále jen „žadatel“) doručené povinnému subjektu dne 28.3.2021, vedené pod 
č.j. 
 
Žádost o informace dle InfZ je v tomto znění:  
„Žádám tímto na základě zákona č. 106/1999 Sb., o následující sdělení. 
1. Sdělte typ zařízení pro měření rychlosti umístěné v obci Roztoklaty (u Prahy) na hlavní silnici Kolín – Praha, 
dále upřesněte z kolika komponentů se toto zařízení skládá, jejich umístění a to nejen u silnice. 
2. Způsob a cestu přenosu informace z měřícího zařízení až na stůl úředníka projednávajícího případné 
dopravní přestupky a to kompletně. 
3. Návod k používání tohoto zařízení. 
4. Označte aktuálního vlastníka výše uvedeného zařízení.“ 
 
 
 
Dne 1.4.2021 byly požádány o součinnost příslušný odbor, oddělení a organizační složka, aby poskytly 
informace, které k vámi požadovaným otázkám existují. Ze zaslaných informací byla vypracována tato 
souhrnná odpověď na vaši žádost o informace dle InfZ. 
 
1. dle sdělení příslušného odboru – Odbor rozvoje: 
na základě součinnosti příslušného odboru – odbor rozvoje (otázka č. 1),  
Vám poskytujeme toto: 
1a) typ zařízení – MUR-07 
1b) počet komponentů – zařízení máme evidováno jako celek 
1c) jejich umístění – viz přílohy 
příloha č. 1 GEO_roztoklaty_2016-Model-000,  
příloha č. 2 Rostoklaty_DSPS-1.1-000,  
příloha č. 3 revizní zpráva elektrického zařízení 
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2. dle sdělení příslušného oddělení – Oddělení informačních a komunikačních technologií: 
na základě součinnosti příslušného oddělení – oddělení informačních a komunikačních technologií (otázka 
č. 2),  
Vám poskytujeme toto: 
 pořízení snímků v technologické části na místě měření - odeslání pouze položek s překročenou rychlostí 

datovou službou na server provozovatele. 
 Městská policie v klientské aplikaci vyhodnotí relevanci předaných případů s překročenou rychlostí a 

předává k dalšímu zpracování na konektor spisové služby. 
 ve spisové službě je provedeno rozdělení případů ke zpracování jednotlivým referentům a načtení do 

specializované agendy pro zpracování přestupkové agendy. 
 ve specializované agendě na přestupky (VITA) každý referent zpracuje přidělené případy 

 
3. dle sdělení příslušné organizační složky Města Český Brod - Městská policie Český Brod: 
na základě součinnosti příslušné organizační složky Města Český Brod – Městské policie Český Brod (otázka 
č. 3),  
Vám poskytujeme toto:  
doklad o absolvování školení Jan Svoboda – viz příloha č. 4,  
doklad o absolvování školení Tomáš Fork – viz příloha č. 5 
 
dle sdělení odboru rozvoje: 
na základě součinnosti odboru rozvoje (otázka č. 3),  
Vám poskytujeme toto:  
návod k používání – nevlastníme 
 
4. dle sdělení příslušného odboru – odbor rozvoje: 
na základě součinnosti příslušného odboru – odbor rozvoje (otázka č. 4),  
Vám poskytujeme toto: 
aktuální vlastník – Město Český Brod 
 
 
 
 
 
                      otisk úředního razítka Tereza Burešová v.r.  

                                                                                                    oprávněná úřední osoba 
 
 
 
 
 

Přílohy:  
příloha č. 1 GEO_roztoklaty_2016-Model-000,  
příloha č. 2 Rostoklaty_DSPS-1.1-000,  
příloha č. 3 revizní zpráva elektrického zařízení 
příloha č. 4 doklad o absolvování školení Jan Svoboda  
příloha č. 5 doklad o absolvování školení Tomáš Fork 
 
 
Klikněte sem a zadejte text. 


