
Odesílatel: 

Zastoupena : – jednatelem společnosti 

 

Adresát: 

Město Varnsdorf 

nám. Edvarda Beneše 470 

407 47 Varnsdorf 

 

Věc: podání vysvětlení 

 

Vážení, 

 

na základě zákona č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím) Vás tímto vyzývám 

k dodání mi níže uvedených informací, resp. kopií dokumentů, které se týkají měřícího zařízení 

rychlosti, umístěného v katastru obce Studánka: 

 

- označení subjektu, který financoval pořízení měřícího zařízení 

- provozovatel měřícího zařízení a jeho vztah k městu Varnsdorf + sdělení % odměny 

z udělených pokut 

- poslední kalibrační protokol zařízení (kdy a jakou kalibrační autoritou bylo provedeno) 

- údaje o projednání povolení měření od příslušného útvaru Policie ČR 

- zdůvodnění, proč není úsek označen doplňkovými značkami, které by upozorňovaly, že na 

tomto úseku probíhá měření rychlosti vozidel, i když toto zákon č. 361/2000 Sb. neukládá 

- popis, jakým způsobem probíhá měření rychlosti – úsekové, okamžité, … 

 

S ohledem na skutečnost, že naše společnost byla již 2x pokutována za období 04-05/2018, 

považujeme za klíčové mít výše uvedené informace k dispozici. 

 

Vaši odpověď očekáváme formou odpovědi pomocí datové schránky. Upozorňujeme, že pokud nám 

nebude dostatečně odpovězeno, předáme celou věc naší advokátní kanceláři 

 

S pozdravem 

 

 

jednatel společnosti 

 

 



 

 Banka: Česká spořitelna, a.s., pobočka Varnsdorf, Číslo účtu: 19-0921 388 329/0800 
 IČ: 00261718,  DIČ: CZ00261718 

 
 

 
 

Město Varnsdorf 
 
 

   nám. E. Beneše 470 
   407 47 VARNSDORF 
   Tel: +420 417 545 111 

      varnsdorf@varnsdorf.cz 
   http://www.varnsdorf.cz 

  
   
 

 
 
 
Vážený pane , 
 
na základě Vaší žádosti ze dne 13.09.2018 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám sděluji následující:  
 

• pronajímatel měřícího zařízení je firma Water Solar Technology Ltd.,            
IČ: 29041643, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00 

 
• na základě Nájemní smlouvy je zařízení provozováno městem Varnsdorf,                                       

částka nájemného není závislá na výši udělených pokut a činí 300 Kč bez DPH 
za každý jeden záznam překročení rychlosti 
 

• viz příloha č. 1  
 

• viz příloha č. 2 
 

• úsek není označen doplňkovými značkami, jelikož to zákon neukládá 
 

• měření rychlosti je uvedeno v příloze č. 2 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
Ing. Radek Kříž 
tajemník MěÚ Varnsdorf 

 Váš dopis čj.: 
Ze dne: 
Naše čj.: 
 
Vyřizuje: 
Linka: 
Datum: 
E-mail: 

 
13.09.2018 
MUVA 77202/2018JezRa 
 
Radka Ježková 
417545102 
27.09.2018 
radka.jezkova@varnsdorf.cz 


























