
Městský úřad Varnsdorf 
Odbor správních agend a dopravy 
 
 
 
             V Nymburku dne 27.12.2018 
 
 
 
Věc:  Druhá žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106 /1999 Sb. 
 
 
 
Vážení, 
 
od pana tajemníka Kříže jsem obdržel dne 18.12.2018 e-mailem kopii Oznámení od Městské 
policie ze dne 7.9.2018, identifikátor měření US_ST265-ST-I1_20180521T105148980. 
Bohužel z této kopie není zřejmé, kdo záznam o měření rychlosti přezkoumal a vyhodnotil, 
přesto že jsem o tuto informaci žádal. 
 
 
Dále,  
v bodě 2.7 Smlouvy o nájmu měřících zařízení ze dne 20.9.2017 je mimo jiné uvedeno, že …  
Pronajímatel se zavazuje, … „před uvedením Měřících zařízení do provozu proškolit 

pracovníky městské policie pro práci s Měřícími zařízeními.“, 

a v bodě 2.8 této smlouvy se Pronajímatel zavázal, že … „poskytne Nájemci nástroj 

k nastavení tolerance buď přímo odpovědnou osobou na straně Nájemce, nebo případně 

provede nastavení tolerance Měřícího zařízení“ sám, a to podle pokynu Nájemce. 

Ve smyslu výše uvedeného zákona žádám o poskytnutí informací a předložení kopií 
příslušných dokumentů: 
 
1) O sdělení jména osoby, která záznam o překročení rychlosti přezkoumala a vyhodnotila. 

 
2) Jak byla naplněna Smlouva o nájmu v bodech 2.7 a 2.8, konkrétně: 

 

a) Předložit kopii proškolení pracovníků městské policie pro práci s Měřícími zařízeními. 
b) Jaký nástroj k nastavování tolerance Měřících zařízení byl ze strany Pronajímatele 

poskytnut, požaduji kopii předání tohoto nástroje. 
c) Jméno osoby, která měla certifikát k nastavování Měřícího zařízení pod Studánkou na 

silnici č.265, požaduji rovněž kopii tohoto certifikátu. 
 
 

Požadované dokumenty zašlete prosím do mé datové schránky fyzických osob ID: 
 

Děkuji,  

 

s pozdravem 

 trvalý pobyt: 



 

 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 27.12.2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, Vám sděluji k jednotlivým dotazům následující:  

 

 

1) Záznam přezkoumala městská policie a dne 07.09.2018 jej předala městskému úřadu ke 

zpracování. Dle detailu dokumentu, který je uveden v informačním systému, byl osobou 

provádějící tyto úkony za městskou policii pan Martin Špička. 

 

  

2) a 

Školení proběhlo před zahájením produkčního provozu systému SDP v prostorách městské 

policie a prostorách městského úřadu formou prezentačního a posléze praktického školení 

všech uživatelů SDP v testovacím prostředí systému. 

Rozsah školení práce se systémem SDP byl 1 den. 

Dále byla zvýšená podpora (support) v rámci prvního měsíce práce v systému v rozsahu a 

způsobem, jakým se běžně poskytuje pro agendové systémy měst a obcí. 

Ze školení není „dokument proškolení“, nic takového smlouva neuvádí, školení je prezentační 

a praktická činnost u PC. 

  

2) b 

Nelze předávat jakékoli kopie nástroje, nástrojem je informační systém jako takový, jeho část 

určená pro dálkovou správu zařízení. 

Nástroj je součástí systému jako celku, tudíž nemůže existovat jakási kopie předání, systém se 

předává standardně akceptačním protokolem, tak jak je naprosto běžné pro podobné systémy. 

Pokud máte pochybnosti o skutečnosti, že jedině město má v moci nastavení limitů měření a 

doby spuštění zařízení, je město připraveno nechat systém ověřit nezávislou certifikační 

autoritou, která prokáže, že pronajímatel nemá a nemohl mít vliv na rozsah a limit měření. 

Dovolujeme si upozornit, že úhrada nákladů na toto ověření bude v souladu s ustanovením 

§17 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 

vyžadována před zahájením certifikace po žadateli.  

  

2) c 

Nejsme si jisti, zda správně chápeme Váš dotaz. 

Pan 
 Váš dopis čj.: 

Ze dne: 

Naše čj.: 

 

Vyřizuje: 

Linka: 

Datum: 

E-mail: 

 

27.12.2018 

MUVA 158699/2018JezRa 

 

Radka Ježková 

417545102 

11.01.2019 

radka.jezkova@varnsdorf.cz 
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Certifikát zařízení nemá konkrétní osoba, každé měřící zařízení v ČR je certifikováno 

v souladu s platnou legislativou a bez tohoto certifikátu nelze takové zařízení využívat pro 

detekci přestupků. 

Vlastníkem certifikátu zařízení je výrobce zařízení a to společnost CAMEA. 

Certifikát je dostupný ve veřejných zdrojích na portálu ČMI (Český metrologický institut). 

  

Certifikát zařízení sám o sobě měření v konkrétní lokalitě neumožňuje. 

Je vždy nutné ověření zařízení v místě instalace a to opět prostřednictvím ČMI. 

Toto ověření proběhlo dne 26.04.2018 a zařízení bylo v souladu se všemi právními předpisy 

schváleno pro produkční použití, tedy detekci přestupků. 

Odkaz na zveřejněné certifikáty: https://www.varnsdorf.cz/files/zakon-106/08_2018.pdf 

  

Samotné nastavení tolerance měření proběhlo před zahájením metrologického ověření a to 

pokynem vedení města, které určilo limit měření a posléze dálkovým nastavením limitu 

měření s ověřením, že limit je na zařízení nastaven. 

Dále pak vždy při validaci měření (provádí výhradně městská policie), je u každého měření 

vidět doba platnosti metrologického ověření zařízení (je nastaveno přímo na zařízení a 

předáváno spolu s daty o měření) a také změřená rychlost, zákonná tolerance, rychlost po 

odečtu zákonné tolerance a MP vždy ihned vidí, zda měření nemá výslednou rychlost nižší, 

než je limit nastavený městem. 

Toto kontrolní opatření je metodika práce, kdy město dbá na to, aby žádné měření nebylo 

v nižší rychlosti než městem nastavené toleranci. 

Další shodnou kontrolu provádí referent správního orgánu při kontrole dat o měření a to vše 

probíhá dříve, než je k měření generována výzva k úhradě uložené částky. 

Jakákoli možnost, aby vyjma města kdokoli ovlivnil měření a takové měření následně vůbec 

skončilo jako přestupek, je nulová. 

  

Od doby spuštění zařízení město neměnilo limit měření. 

 

 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

Ing. Radek Kříž 

tajemník MěÚ Varnsdorf 

https://www.varnsdorf.cz/files/zakon-106/08_2018.pdf
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