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                  V Přerově, dne 24. ledna 2019  
 

  
Povinný subjekt :       Žadatel : 
 
Městská policie Přerov        
Nám. T.G.M. 1        
750 02 Přerov        
         
         

 
 
 

ROZHODNUTÍ 
o odmítnutí části žádosti 

 
Městská policie Přerov, jako věcně a místně příslušný orgán dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržela dne 23. 
ledna. 2019 prostřednictvím datové schránky „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, kdy se žadatel domáhá 
informací týkajících se měření rychlosti ve městě Přerov.  
 

V souvislosti s podáním žádosti povinný subjekt rozhodl takto: 

I. Část informací je poskytnuta samostatným sdělením. 

II. Část informací se podle §2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů odmítá. 

 

Městská policie Přerov, jako věcně a místně příslušný orgán dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržela dne 23. 
ledna. 2019 prostřednictvím datové schránky „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, kdy se žadatel domáhá 
informací týkajících se měření rychlosti ve městě Přerov.  
 
Konkrétně se jednalo se o následující: 
 
Žádám o zaslání informací k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně 
rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr), která jsou nebo budou v provozu v katastru města 
Přerov, ať už provozovány městem Přerov, Policií ČR nebo třetí osobou. Dále požaduji informace o 
umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu, a jaká další technická zařízení 
zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů jsou v katastru města Přerov instalovány, 
případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení. 

 

Tak jak je uvedeno ve výroku I., tohoto rozhodnutí, k části žádosti povinný subjekt 
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informace poskytl.  

K zvýrazněným částem žádosti povinný subjekt sděluje: 

Tyto části žádosti se odmítají, a to s odůvodněním, že žadatel se zde domáhá 
informace, kterou povinný subjekt nevlastní a ani nemá za povinnost vlastnit a 
současně se týká možného budoucího rozhodnutí, tudíž se nejedná o informaci 
definovanou § 3 odst. 3 InfZ (viz ustanovení § 2 odst. 4 InfZ). 

 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád ve znění pozdějších předpisů podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje prostřednictvím statutárního města Přerova do 15 dnů ode dne doručení tohoto 
usnesení. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

 

 
 
     
  Bc. Miroslav Komínek 
      zástupce ředitele 
  Městská policie Přerov 

 

 

 

 


