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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 18. 8. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 18. 8. 2020, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

Žádám o zaslání informací k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu
(GPS souřadnice a směr) a umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu, která jsou v provozu
na území Jihočeského kraje provozovány Jihočeským krajem – odborem dopravy a silničního hospodářství.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
v Jihočeském kraji jsou na silnicích I. třídy v provozu pouze úsekové měřiče rychlosti, a to na silnici I/19 v obci
Hrejkovice a na silnici I/29 v obci Bernartice, vždy v obou směrech jízdy. Rychlostní limit je na těchto měřičích
nastaven dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Přesný údaj
o GPS souřadnicích těchto měřičů nemáme k dispozici, doporučujeme proto informovat se přímo
u provozovatele těchto měřičů, jímž je společnost Gornex s.r.o., v Domcích 60/20, 162 00 Praha 6. Vzhledem
k tomu, že Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, vykonává působnost
silničního správního úřadu pouze ve věcech silnic I. třídy, nedisponuje aktuálními informacemi o umístění měřičů
rychlosti na silnicích II. a III. třídy a na dálnici D3. Z tohoto důvodu doporučujeme obrátit se se žádostí
o poskytnutí informace o umístění těchto měřičů na příslušné silniční správní úřady obcí s rozšířenou působností,
resp. na Ministerstvo dopravy, které vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech dálnic.
S pozdravem
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