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Vážení,  
dne 24. 11. 2020 byla na e-mailovou adresu města 
Svitavy doručena vaše žádost o poskytnutí informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Ve svém podání požadujete informaci, kdo provozuje "Automatické technické prostředky používané 
bez dozoru - radary"  na úseku silnice I/43 v obci Opatov a na úseku ulice Kapitána Jaroše ve 
Svitavách. Dále žádáte o zaslání dokladů o kalibraci a atestech těchto technických prostředků a 
kopie manuálu v elektronické formě. Přestože vaše žádost neobsahuje náležitosti podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím, požadované informace vám sdělujeme, a to v následujícím 
rozsahu: 
 
Vlastníkem zařízení pro úsekové měření rychlosti motorových vozidel (dále "zařízení") je společnost 
AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10. Na základě nájemní 
smlouvy ze dne 24. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 7. 2020 přenechala tato společnost 
městu Svitavy zařízení do dočasného užívání. Předmětem smlouvy o nájmu je závazek 
pronajímatele poskytnout nájemci po dobu trvání smlouvy zařízení a související služby (instalace 
zařízení, poskytnutí hardwarového a softwarového vybavení, provoz tohoto vybavení, jeho údržba a 
servis atd.) v lokalitě Svitavy, ul. Kapitána Jaroše a v lokalitě Opatov, I/43.  
Úsekové měření rychlosti v obou lokalitách zabezpečuje městská policie Svitavy, v obci Opatov tak 
činí na základě veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů obecní policie, uzavřené mezi 
městem Svitavy a obcí Opatov. Zdejší městský úřad má k dispozici dva dokumenty, týkající se 
technických parametrů  zařízení, a to ověřovací list  č. 8012-OP-70236-20 ze dne 2. 6. 2020 (místo 
ověření Svitavy, ul. Kapitána Jaroše) a ověřovací list č. 8012-OL-70237-20 ze dne 2. 6. 2020 (místo 
ověření Opatov, silnice I/43). Tyto ověřovací listy jsou zveřejněny na webu města Svitavy. 
 
Dále níže posílám odkaz na stránky Českého metrologického institutu, který zajišťuje každoroční 
ověřování měřidla, tzv. kalibrace. 
Na těchto stránkách jsou uvedené konkrétní schválené výrobky pro automatizované měření 
rychlosti spolu s příslušnou certifikační dokumentací. 
http://typover.cmi.cz/ 
 
Město Svitavy není vlastníkem ani provozovatelem zařízení, nemá proto  k dispozici manuál 
zařízení. Tomuto vašemu požadavku tedy nemůžeme vyhovět. 
 
S pozdravem 
 
Blanka Klejchová 
odbor dopravy 
Městský úřad Svitavy 
T. G. Masaryka 5/35 
568 02 Svitavy 
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