
Město Varnsdorf 
nám. E. Beneše 470 
407 47 Varnsdorf 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím

Příjmení a jméno: 
Bydliště: 
Adresa pro doručování: datová schránka
Datum narození: 

Text žádosti: 

Žádám o poskytnutí informcí k problematice měření rychlosti v obci Varnsdorf dle Smlouvy ze dne 
20. 9. 2017 a Smlouvy ze dne 12. 9. 2018 uzavřené se společností Water Solar Technology Ltd. 
Velká Británie.):

1. Jaký je počet naměřených překročení nejvyšší povolené rychlosti (měřícími zařízeními 
instalovanými na základě výše uvedených smluv) jednotlivě v měsících květen a červen 
2018 a předaných k administrativním úkonům Odboru správních agend a dopravy 
Městského úřadu Varnsdorf ?

2. Kolik bylo ke dni 15. 2. 2019 zasláno „Výzev k uhrazení určené částky provozovateli 
motorového vozidla“ za překročení rychlosti jednotlivě  v měsících květen a červen 2018?

3. Kolik celkem peněz od provozovatelů vozidel bylo připsáno na účet města Varnsdorf ke dni 
15. 2. 2019 na základě všech zaslaných „Výzev k uhrazení určené částky provozovateli 
motorového vozidla“ (za překročení rychlosti, které bylo indikováno prostřednictvím 
měřících zařízení instalovaných na základě výše uvedených smluv se společností Water 
Solar Technology Ltd.)?

4. Jakou smlouvou je ošetřen provoz výše uvedených měřících zařízení v období od 1. 8. 2018 
do sepsání smlouvy s WST ze dne 12. 9. 2018? Žádám o zaslání znění této smlouvy.

7. 2. 2019
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Vážený pane  
 
na základě Vaší žádosti ze dne 17.02.2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, Vám sděluji k jednotlivým bodům následující:  
 

 

1. V roce 2018 bylo naměřených případů za měsíc květen 19041 a za měsíc červen 
17320. 

 
2. Výzev k uhrazení určené částky provozovateli motorového vozidla za rok 2018 bylo 

odesláno za měsíc květen 14776 a za měsíc červen 13847. 
 

3. Připsaná částka na účet města k 15.02.2019 činí 27.313.000 Kč.  
 

4. Provoz je ošetřen ,,Dohodou o užívání zařízení“, kterou Vám zasíláme v samostatné 
příloze této odpovědi. 

 
 
 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
Ing. Radek Kříž 
tajemník MěÚ 

Pan 

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