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Ing. Vladi slav Petrov ič, tajemník M ěÚ

Od: Jaroslava Walterová [sekretariat@nmps.cz]
Odesláno: 6. května 2020 7:40
Komu : tajemnik@nmps.cz
Předmět: FW: Žádost o poskytnutí informací dle 106
Přílohy: Nové Město pod Smrkem - žádost o poskytnutí informací.pdf

Má to č.j. 950/2020 ke zpracování to má pan Fryc.  
 
Walterová Jaroslava 
asistentka 
sekretariát, podatelna MěÚ 
Nové Město pod Smrkem 
 
tel.: 482 360 320 
e-mail: sekretariat@nmps.cz 
e-mail: podatelna@nmps.cz 
ID DS: 63tbyqn 
 

From: Jan Šubrt - NAVITEL [mailto:jan.subrt@navitel.cz]  
Sent: Tuesday, May 05, 2020 2:49 PM 
To: podatelna@nmps.cz 
Subject: Žádost o poskytnutí informací 
 

Dobrý den,  

 
v příloze posílám:  Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
Děkuji za vyřízení   
 
s pozdravem 

--  

Jan Šubrt  
Chief Cartogr apher 

 

NAVITEL s.r.o . 
Web: http://www.navitel.cz 
Telefon: (+420) 225 852 852 
E-mail: jan.subrt@navitel.cz 
U Habrovky 247/11 
140 00 Praha, Česká republika 



Tel. +420 225 852 852
E-mail: info@navitel.cz 
Web: http://www.navitel.cz

NAVITEL s. r. o.
U Habrovky 247/11
140 00  Praha 4, Česká republika
VAT: CZ24659991

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Text žádosti:

1. 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 Nové Město pod Smrkem,
ať už provozovány městem Nové Město pod Smrkem, Policií ČR nebo třetí osobou. 

2. Dále požaduji informace o umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu.

3. Jaká další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů jsou v katastru města
Nové Město pod Smrkem instalovány, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení.

S přátelským pozdravem

za společnost NAVITEL s.r.o.
Jan Šubrt – Chief Cartographer

Telefon: (+420) 728130711
E-mail: jan.subrt@navitel.cz

mailto:info@navitel.cz
mailto:jan.subrt@navitel.cz
http://www.navitel.cz/cz/
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Ing. Vladi slav Petrov ič, tajemník M ěÚ

Od: Ing. Vladislav Petrovič, tajemník MěÚ [tajemnik@nmps.cz]
Odesláno: 13. května 2020 9:22
Komu : 'jan.subrt@navitel.cz'
Kopie: 'sekretariat@nmps.cz'; 'starosta@nmps.cz'; 'fryc@nmps.cz'
Předmět: č. j. NMPS/950/2020
Přílohy: odpověď-NAVITEL.el.podpis.pdf

NAVITEL s. r. o. 

Jan Šubrt 

IČ 246 59 991 

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.  

Vaše žádost ze dne 06.05.2020 byla doručena dne 06.05.2020 na elektronickou podatelnu: podatelna@nmps.cz, 

a žádost byla zaevidována pod č. j. NMPS/950/2020. Jelikož neuvádíte jaký požadujete způsob zaslání odpovědi, 

zasíláme odpověď na elektronickou adresu jan.subrt@navitel.cz, ze které byla Vaše žádost odeslána a doručena. 

 

S pozdravem    

 

Ing. Vlad islav Petrovi č 
tajemník 
Městský úřad Nové Město pod Smrkem 
� 482 360 323 
� 736 672 327 
� tajemnik@nmps.cz 
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NAVITEL s. r. o. 
IČ 24659991 
U Habrovky 247/11 
140 00 Praha 4 

  
 
 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka / č. j.           Vyřizuje / linka         Nové Město pod Smrkem 
06.05.2020 NMPS/950/2020 Petrovič/482360323 dne 13.05.2020 

 
 
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Na základě žádosti žadatele NAVITEL s. r. o., IČ 246 59 991, U Hrabovky 247/11, 140 00 Praha 4, ze dne 
06.05.2020, ve které žadatel požaduje dle zákona č. 106/1999 Sb. zaslání informací: 
1. 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 Nové Město pod Smrkem, 
ať už provozovány městem Nové Město pod Smrkem, Policií ČR nebo třetí osobou.  

2. dále žadatel požaduje informace o umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu. 
3. jaká další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů jsou v katastru 

města Nové Město pod Smrkem instalovány, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu 
těchto zařízení. 

 
sdělujeme k požadovaným informacím dle zákona č. 106/1999 Sb. následující: 
 
ad 1. v katastru města Nové Město pod Smrkem se nenachází žádný stacionární radar pro měření 

rychlosti včetně rychlostního limitu, ať už by měl být provozován městem Nové Město pod Smrkem, 
Policií ČR nebo třetí osobou.   

 
ad 2. v katastru města Nové Město pod Smrkem se nenachází žádná zařízení úsekových měření rychlosti 

včetně rychlostního limitu. 
 
ad 3.  v katastru města Nové Město pod Smrkem se nenachází žádná další technická zařízení zajišťující 

dozor nad dodržováním dopravních předpisů, město žádné rozšíření počtu těchto zařízení 
neplánuje a ani není známo, že by toto plánoval jiný subjekt. 

 
 

L. S. 
 
             v. r. 

        ……….….………….………… 
        Ing. Vladislav Petrovič 
                     tajemník 

 

 

 

telefon: 482 360 323         mobil: 736 672 327 e-mail: tajemnik@nmps.cz 

 

 

Město Nové Město pod Smrkem 
 

Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem 
 

 

mailto:nmps@volny.cz



