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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane , 
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší upravené žádosti o informace ze dne 16.2.2022: 
 

Dobrý den, 
dle právního předpisu výše uvedeného tímto zdvořile žádám Váš úřad s rozšířeným 
polem působnosti o poskytnutí následujících informací. 
 
1. Kolik radarů má váš úřad ve správě, včetně vašeho správního obvodu, 
respektive od kolika takových zařízení váš úřad zpracovává pokuty? (Automatické 
zařízení pro měření rychlosti bez obsluhy) 
 
2. Pokud máte radar/y 
 

2.1. Jaký typ měření (Úsekové měření, měření okamžité rychlosti) 
2.1.1. V jakém směru měří (V jednom, nebo v obou) 

 
2.2. Umístění těchto radarů a kdy byly uvedeny do provozu 

2.2.1. GPS pozice 
2.2.2. Obec a název ulice/nebo číslo komunikace 

 2.2.3. Rok uvedení do provozu 
 
 
sděluje následující:  
 
Magistrát města Chomutova zpracovává informace pouze z měřících zařízení umístěných na území 
statutárního města Chomutova, o kterých Vám byly požadované informace poskytnuty na 
předchozí žádost. Z informací dostupných povinnému subjektu není ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Chomutov umístěno žádné další stacionární měřící zařízení, které by 
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provádělo úsekové měření rychlosti nebo okamžité měření rychlosti a záznamy automatizovaným 
způsobem zasílalo k vyřízení na Magistrát města Chomutova. 
 
Pro úplnost uvádíme stanoviště měřících zařízení na území statutárního města Chomutova ve Vámi 
požadovaném formátu s připomenutím, že v jeden okamžik jsou osazeny měřícím zařízením pouze 
dvě z těchto stanovišť. 
 
1. Chomutov 

1.1.  Ulice Blatenská 
1.2.   50°28'16.8"N 13°24'21.6"E (v ČTÚ sš: 50.28.17 vd: 13.24.21) 
1.3.  Okamžité měření v obou směrech 
1.4.  V roce 2018 

 
2. Chomutov 

2.1.  Ulice Písečná 
2.2.  50°29'24.1"N 13°26'39.5"E (v ČTÚ sš: 50.29.24 vd: 13.26.39) 
2.3.  Okamžité měření v jednom směru  
2.4.  V roce 2018 

 
3. Chomutov 

3.1.  Ulice Palackého  
3.2.  50°27'41.0"N 13°24'41.3"E (v ČTÚ sš:50.27.41 vd: 13.24.37) 
3.3.  Okamžité měření v jednom směru 
3.4.  V roce 2018 

 
4. Chomutov 

4.1.  Ulice Palackého 
4.2.  50°27'37.9"N 13°24'52.6"E (v ČTÚ sš: 50.27.37 vd: 13.24.53) 
4.3.  Okamžité měření v jednom směru 
4.4.  V roce 2018 

 
 

Mgr. David Kuhn 
odbor interní audit – právní oddělení 

statutární město Chomutov 
 


