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MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
Horní náměstí č.p. 583, 779 11  Olomouc
datová schránka ID: kazbzri, e-podatelna: podatelna@olomouc.eu,
ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL
Adresa pracovišť: Vejdovského 2, Kosmonautů 8, 779 11  Olomouc
---
                                                                                                                          Olomouc 21. 10. 2019


Sp.zn.: S-SMOL/270062/2019/OARMV				Vážený pan
Č.j.: SMOL/277733/2019/OARMV/Ras				XXXXXXXXXX	
Vyřizuje: Mgr. Ivan Rašťák					XXXXXXXXX
tel.: 585 513 717,  e-mail: ivan.rastak@olomouc.eu		XXXXXXXXXXXXXX
Pracoviště: Olomouc, Kosmonautů 8, Kancelář: 4/401                  XXXXXX


Poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.


Dne 11.10.2019 nám byla doručena vaše žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve své žádosti uvádíte: 
"V souladu se zákonem o veřejném přístupu k informacím bych Vás chtěl požádat o zaslání výstupů z měření, kde byla nějaká vada (např. kdy došlo ke vzniku reflexe či kdy byl záměrný kříž zaměřen mimo měřené vozidlo)
Jsem studentem pátého ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a jako téma diplomové práce jsem si vybral měření rychlosti a popsání vad, ke kterým při něm dochází.Vedoucí diplomové práce mi doporučila, abych v práci použil příklady z praxe, kdy došlo z nějakého důvodu k vadě při měření rychlosti.
Odpověď mi prosím zašlete na tuto emailovou adresu, případně na moji doručovací adresu, pokud by nebylo zaslání na email možné, děkuji."

K vašemu dotazu sdělujeme:
V posledních pěti letech neregistrujeme v naší databázi žádný přestupek, u něhož by došlo k prokázané vadě při měření rychlosti vozidel.
Doporučujeme vám obrátit se na složky policie, které měření rychlosti vozidel přímo provádějí.
Nicméně nad rámec vaší žádosti o informace vám zasíláme k případnému využití odkazy na rozsudky soudů, které se týkaly případů, u kterých bylo mimo jiné zpochybněno měření rychlosti radarem:
KS Olomouc
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2016/72_A_7_2016_20170912093223_prevedeno.pdf
NSS
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2017/0319_1As__1700037_20180712085943_20180716162015_prevedeno.pdf 
KS Olomouc
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2016/59A_10_2016_20171205092411_prevedeno.pdf

Zároveň podotýkáme, že v našem ORP Olomouc neprobíhá zatím nikde automatizované měření rychlosti a tudíž nemáme k dispozici žádné údaje o vadách radaru při automatizovaném měření rychlosti. Doporučuji vám proto obrátit se na jiný ORP (např. Šternberk nebo Prostějov či Přerov).


Dle Vašeho požadavku zasíláme požadované informace elektronicky do emailu: 
@gmail.com" XXXXXXXXXXXXXXX .


S pozdravem

Mgr. Ivan Rašťák
správní pracovník
odbor AŘMV
Magistrát města Olomouce

