Povinný subjekt:

Město Český Brod,
náměstí Husovo 70,
282 01, Český Brod

Žádost o poskytnutí informace
(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů)

Žadatel1:: ……………………………………………………………………………………...
(u fyzické osoby jméno a příjmení, titul, u právnické osoby název organizace)
Datum narození / IČ: ………………………
Adresa / sídlo (ulice, č.p., město, PSČ, stát)
…………………………………………………………………………………………………..
e-mail: …………………………….…………..telefon (není povinné) …………………..
Datová schránka: ……………………….
žádá o poskytnutí informace:
Žádost o písemnou odpověď na Úseky pro měření rychlosti - sdělení.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

22. května 2022
Datum: …………………….
v. r.
……………………………………
podpis

1

uvede se adresa místa trvalého pobytu, nebo není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, uvede se adresa bydliště a
adresa pro doručování; adresa pro doručování se uvede jen jestliže se liší od adresy místa trvalého pobytu nebo
bydliště; u právnických osob se uvede název, identifikační číslo a adresa sídla nebo adresa pro doručování, liší-li se
od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa).

okres Brno - venkov
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Město Český Brod,
náměstí Husovo 70,
282 01, Český Brod

Počet listů :
Přílohy :

1
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Úseky pro měření rychlosti - sdělení
Na základě žádosti, týkající se měření dodržování nejvyšší povolené rychlosti ve
smyslu ustanovení § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ze
strany Města Český Brod :
a) ke dni první pololetí roku 2021/2022 k měření
Provozuje Město Český Brod, městský kamerový dohledový systém? Kdo je jakožto správce
a kdo zajišťuje ve městě Český Brod městský kamerový dohlížecí systém? Je Město povinně
odpovědné za zajištění kamerového systému? Jak je řešena otázka pro nezbytné zpracování
osobních údajů § 3 odst. 6 ustanovení § 5 odst. 1 a § 11 a § 12 v písmenech g, c, d, § 5 odst. 2
v písmenech a), e) správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu
údajů. § 9 písmeno i). Kde lze získat podrobné informace o kamerovém systému města. § 24b
zákona č. 553/1991 Sb. Na kterých místech dohlíží kamerový systém města. V případě města
se může jednat o vydávání obecně závazných vyhlášek podle § 10 obecního zřízení o
vytvoření obecní policie podle § 35a obecního zřízení a zákona o obecní policii. Jaký počet
kamer město má a jaká byla celková cena pořízení kamer městského kamerového systému. Z
jakého rozpočtu města byla uvolněna dotace na pořízení městského kamerového systému.
Žádám o zaslání doložka platnosti právního úkonu města dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení). Úsekové měření rychlosti ve městě – automatizované, kolikrát a kde
proběhlo automatické měření rychlosti. Měření rychlosti vozidel dle § 79a, zákona
č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na
území města Český Brod. Měření schválena Policií ČR dle § 79a, zákona č.361/2000Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracoval :

v.r.
Žadatel

