


Odpověď ze dne 18.12.2018 
 
 
Vážený pane   
  
na základě Vaší žádosti ze dne 10.12.2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, Vám sděluji k jednotlivým bodům následující: 
  
  
1) Kopii Oznámení Městské policie Varnsdorf Vám zasílám přílohou. 
  
2)  Do dnešního dne u vozidla SPZ neevidujeme žádné další Oznámení o 
podezření ze spáchání přestupku. 
  
  
S pozdravem 
 

Ing. Radek Kříž 
tajemník MěÚ Varnsdorf 
radek.kriz@varnsdorf.cz 
tel.: +420 417 545 101 
www.varnsdorf.cz 
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Varnsdorf, dne 07.09.2018
 
 

Oznámení o podezření ze spáchání přestupku

Podle ust. § 10 odst. 2, 3 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, Vám
oznamujeme jako místně příslušnému správnímu orgánu, podezření ze spáchání přestupku:

dne 21.05.2018 v 10:51 hodin na pozemní komunikaci v lokalitě Studánka, silnice č.265, směr od Varnsdorfu,
50°54.4573'N 014°34.6680'E, bylo automatizovaným technickým prostředkem používaným při dohledu na
dodržování maximální povolené rychlosti ve shora uvedené lokalitě zadokumentováno překročení maximální
povolené rychlosti motorovým vozidlem registrační značky , jehož nezjištěný řidič jel s výše uvedeným
vozidlem rychlostí 73 km/h. V naměřené rychlosti byla zohledněna tolerance měřícího zařízení 3 km/h, pro kterou
jsou schvalovány rychloměry v ČR a tedy výsledná rychlost je v souladu s příslušnou legislativou stanovena na
70 km/h. Ve shora uvedeném úseku pozemní komunikace je nejvyšší dovolená rychlost stanovena  na 50 km/h.
Nejvyšší dovolená rychlost byla překročena o 20 km/h.

Na základě shora uvedených skutečností je blíže nezjištěný řidič vozidla registrační značky podezřelý
z porušení ustanovení , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a tím ze spáchání
přestupku podle ustanovení .

 
 
 
Přezkoumání a vyhodnocení záznamu o měření a jeho kategorizaci
provedla:

Městská policie Varnsdorf

 
 




