Městská policie Přerov
Telefon +420/581268400
E-mail: policie@prerov.eu
nám. T. G. Masaryka č. 1
750 00 P ř e r o v

V Přerově, dne 24. ledna 2019
Povinný subjekt :

Žadatel :

Městská policie Přerov
Nám. T.G.M. 1
750 02 Přerov

SDĚLENÍ
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 (dále jen „InfZ“) a
v součinnosti s ustanovením § 130 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), zasílá žadateli v souladu s ustanovením §14 odst. 5 písm. c) InfZ

sdělení o odložení části žádosti.
Odůvodnění:
Dne 23. ledna. 2019 obdržel povinný subjekt od žadatele, prostřednictvím
datové schránky, žádost o poskytnutí informací dle InfZ. Následně byl posuzován
obsah žádosti, kdy bylo zjištěno, že žadatel se touto žádostí domáhá informací
týkajících se oblasti měření rychlosti ve městě Přerově.
Posuzováním obsahu žádosti bylo zjištěno, že u některých dotazů žadatel
požaduje informace, které se nevztahují k působnosti povinného subjektu.
Konkrétně se jedná o zvýrazněnou část dotazu:
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.

V tomto případě se jedná o jiný subjekt (Policii České republiky a třetí osobu) a
dotaz by tudíž měl směřovat na příslušný povinný subjekt.
Na podkladě výše uvedených skutečností nemůže povinný subjekt postupovat
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jinak, než že dle ustanovení §14 odst. 5 písm. c) InfZ část žádosti žadatele odloží, a
to z důvodu, že požadované informace se nevztahují k působnosti povinného
subjektu.
Zbývající část žádosti žadatele bude vyřízena v návaznosti na InfZ.
Sdělení je zasíláno elektronickou cestou, tak jak žadatel upřesnil ve své
žádosti.
Poučení o odvolání
Proti tomuto sdělení lze podat ve lhůtě 30 dnů stížnost dle §16a odst. 3, písm. a) InfZ ode dne
jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odbor správní, legislativní a Krajský
živnostenský úřad, prostřednictvím správního orgánu, který sdělení vydal (tj. Magistrátu města
Přerova, Kanceláře primátora).
Stížnost 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
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