
Městský úřad Pečky 
Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy 

Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky 

Tel. 321 785 051-2 

                          e-mail: radek.cizek@pecky.cz  

Č.j. PEC/ 1602/2020                                                                                                     V Pečkách dne: 18.05.2020  

Oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Čížek 

 

NAVITEL s.r.o. 

U Habrovky 247/11 

140 00 Praha 4 

VAT: CZ24659991 

 

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

Dne 06.05.2020 byla k MěÚ Pečky, odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy doručena žádost ve smyslu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), v níž 

(dále jen žadatel) žádá o poskytnutí následujících informací: 

 

1. Žádám o zaslání informací k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního 

limitu (GPS souřadnice a směr), která jsou nebo budou v provozu katastru města Pečky, ať už provozovány 

městem Pečky, Policií ČR nebo třetí osobou. 

2. Dále požaduji informace o umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu. 

3. Jaká další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů jsou v katastru města 

Pečky instalovány, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením těchto zařízení. 

 

MěÚ Pečky, odbor výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy podle InfZ jako povinný subjekt žadateli plně vyhověl a 

k jednotlivým dotazům informace poskytuje takto: 

 

1. V katastrálním území města Pečky se nachází 3 x kusy informačního měření rychlosti. Dále se na území 

nachází úsekové měření, které není ve správě města Pečky. Ostatní informace např. GPS souřadnice atd., 

nejsme schopni poskytnout – tato data nemáme. Jednotlivé obce ve spádovém území města Pečky si 

informační měření rychlosti spravuji samostatně. 
 

2. Úsekové měření rychlosti se nachází v ulici Tř. Jana Švermy. Toto úsekové měření rychlosti má ve správě 

Středočeský kraj. Rychlostní limit je 50 km/h. 

 

3. Ve městě Pečky jsou zřízeny dva zpomalovací semafory. K dnešnímu dni bylo realizováno 3 x ks ukazatelů 

rychlosti. 

 

Povinný subjekt dále sděluje, že: 

 

• plně vyhověl oprávněnému dle InfZ, požadované informace jsou uvedeny v dokumentu (formát .pdf) a 

doručují se v zákonné lhůtě na sdělenou adresu. 

• v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 Infz do 15 dnů od poskytnutí informací povinný subjekt tyto 

informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky města Pečky).  

 

 

 

                Ing.  Radek Čížek 

             Vedoucí odboru výstavby, zemědělství, 

                                                                                     životního prostředí a dopravy 


