Městský úřad Český Brod
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
VÁŠ DOPIS / ZE DNE

21.8.2022

ČÍSLO SPISU

S-MUCB 44079/2022

ČÍSLO JEDNACÍ

MUCB 45870/2022

VYŘIZUJE

Bc. Tereza Burešová

TELEFON

321612174

EMAIL

buresova@cesbrod.cz

DATUM

31.8.2022

Poskytnutí informace

Městský úřad Český Brod (dále jen MěÚ Český Brod), 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 informace na základě žádosti o informace dle InfZ žádosti pana
(dále jen „žadatel“) doručené povinnému subjektu dne 21.8.2022,
vedené pod č.j. MUCB 44079/2022.
Žádost o informace dle InfZ je v tomto znění:
Věc: Podání ve věci přestupku č.j.
šetřeném Vaším úřadem
Tímto po Vás, v souladu se zákonem Správní řád, požaduji následující informace týkající se
řízení o tomto přestupku, jehož jsem účastníkem:
I.
Který subjekt je provozovatelem automatizovaného technického prostředku pro měření
rychlosti, používaném na silnici č. I/12 v obci Rostoklaty, směr Kolín , zda-li je jím obec
Rostoklaty, město Český Brod, obecní policie města Český Brod, případně jiný subjekt.
Pokud je provozovatelem město Český Brod, či jím zřízená obecní policie, pak požaduji také
zaslání veřejnoprávních smluv, na základě kterých je v obci Rostoklaty měření prováděno.
II.
Požaduji zaslání kopie oznámení přestupku, který byl zaslán obecní policií města Český
Brod ve věci tohoto přestupku. Dále požaduji sdělení, který ze strážníků obecní policie
prováděl v místě a čase spáchání daného přestupku měření rychlosti.
Pokud nebyl žádný ze strážníků měření přítomen, požaduji explicitní potvrzení tohoto faktu.
Pokud strážníci obecní policie Český Brod provádějí měření v obci Rostoklaty na dálku,
např. z jejich služebny, požaduji explicitní potvrzení této informace.
III.
Dále požaduji sdělení důvodu, z jakého vozidlo
při páchání údajného přestupku
dne
v čase cca
v místě silnice I/12 v obci Rostoklaty, směr Kolín, který měl
být zjištěn samočinným měřením rychlosti, nebylo strážníky obecní policie Český Brod, či
obce Rostoklaty zastaveno a řidič ztotožněn. A to i přes to, že oprávněním zastavovat
vozidla, jejichž řidiči jsou strážníky obecní policie podezříváni ze spáchání přestupku, byly
obecní policie nadány zákonem od 1.7.2006.
Domnívám se, že taková převratná novinka by se za prakticky 16 let mohla dostat i do
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odlehlejších částí České republiky.
Pokud je tato praxe obvyklá i pro ostatní dny, nejen ve dni
, požaduji sdělení, na
základě jakých liberačních důvodů strážníci nekonají svou zákonnou povinnost (v tunelovém
komplexu Blanka v Praze, například, příslušníci Policie ČR neprovádějí měření, případně
zastavení a ztotožnění přestupců z důvodu vysokého podílu škodlivin ve vzduchu uvnitř
tunelového tělesa. Existuje podobný důvod na daném úseku silnice I/12?).
Požaduji sdělení, na základě jaké úvahy dává obecní úřad přednost obesílání přestupců
výzvou k uhrazení určené částky, místo toho, aby přestupce v daném úseku okamžitě
zastavila hlídka obecní policie a ztotožnila je a tím jim okamžitě zamezila v páchání
protiprávního jednání, což je jedna z povinností, které jsou ji dány zákonem o obecní policii.
IV.
Požaduji zaslání soupisu součástí spisu ke dni doručení této žádosti Vašemu úřadu.
V.
Dále Vás žádám o sdělení všech oprávněných úředních osob (dále jen OÚO) pro toto řízení,
podle §111 PřesZ (zákon 250/2016 Sb.) Vás žádám o sdělení informací týkajících se
výsledku zkoušky odborné způsobilosti všech těchto osob v rozsahu dle §6 (2). V bodě a)
požaduji jen jméno, příjmení a akademický titul dané osoby, případně sdělení, zda dotyčná
OÚO absolvovala požadované vzdělání, na jaké VŠ a v jakém programu.
VI.
Kdekoliv není možné poskytnout požadované informace podle zákona 500/2004 Sb., vyřiďte
prosím mojí žádost podle zákona 106/1999 Sb. Pro účely tohoto zákona jsem osobou
žadatele já. Moje identifikační údaje jsou Vám známy z Vaší úřední činnosti a z identifikace
odesílatele této písemnosti z datové schránky.
S pozdravem

K této žádosti Vám sdělujeme následující:

K bodu I:
Provozovatelem je Město Český Brod. Veřejnoprávní smlouva je zveřejněna na tomto trvalém odkazu:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/usekovy-rychlomer-usekove-mereni-rychlosti

K bodu II:
V příloze č. 1 je „Oznámení o podezření ze spáchání přestupku“.
Vyjádření Městské policie Český Brod k bodu II: Městská policie Český Brod na základě veřejnoprávní
smlouvy s obcí Rostoklaty provádí úsekové měření rychlosti v obci Rostoklaty na silnici I/12 v místě
schváleném Policií ČR. Úsekové měření rychlosti probíhá nepřetržitě, a tudíž není možné, aby byl strážník
přítomen na místě. Naměřené a vypočítané údaje z úsekového radaru jsou zakódovány a spolu se snímky a
dalšími relevantními informacemi jsou odesílány prostřednictvím technologie GSM na Městskou policii.
K bodu III:
Vyjádření Městské policie Český Brod: Z bodu II je zřejmé, že strážník MP v obci Rostoklaty v prostoru
úsekového měření nemůže zastavit žádného řidiče vozidla v době spáchání přestupku (překročení nejvyšší
povolené rychlosti v obci 50km/h ) na místě, jelikož se zde nenachází a ani by neměl potřebné důkazy pro
zastavení takového vozidla.
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Měření úsekovým radarem probíhá nepřetržitě a pověřený strážník zpracovává zaslané přestupky za určité
období a tyto pak zasílá formou oznámení o spáchání přestupku v dopravě na Odbor dopravy při Městském
úřadě Český Brod. Toto je běžný postup pro zpracovávání přestupků z úsekového měření rychlosti v celé
České republice. Na základě těchto údajů Městská policie zaslala oznámení o spáchání přestupku
překročení rychlosti vozidla
v obci Rostoklaty na siln. I/12 ze dne
v
K bodu IV:
V příloze č. 2 je soupis spisu

, jehož součástí je dokument MUCB

.

K bodu V:
Pro řízení spisu č.
sou oprávněné úřední osoby: Ing. Jan Pohůnek, Bc. Veronika
Hrázská, Bc. Tereza Burešová.
Všechny tyto oprávněné úřední osoby splnili řádně a včas odbornou způsobilost zkouškou složenou u
Ministerstva vnitra dle ustanovení § 111 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a mají osvědčení uložena u povinného subjektu v osobní složce.
Dále všechny tyto oprávněné úřední osoby splnili řádně a včas zkoušku zvláštní odborné způsobilosti,
kterou ukládá ustanovení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., zákona o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mají osvědčení uložena u povinného subjektu
v osobní složce.

otisk úředního razítka
Bc. Tereza Burešová v. r.
oprávněná úřední osoba

Přílohy:
č. 1 – Oznámení o podezření ze spáchání přestupku
č. 2 – soupis spisu
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