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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 žádosti o informace ze dne 15.1.2020: 
 
Na základě zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím žádám o: 
 
1.) Informaci kdo je provozovatelem stacionalnlnich radadaru na mereni rychlosti vozidel (mysleno 

tim zarizeni bez přímě obsluhy a dohledu) na území Chomutova 
2.) Kdy a kým bylo rozhodnuto o pořízení těchto zařízení 
3.) Jakym způsobem bylo takoveto zarizeni porizeno (mysleno tim vyberove rizeni apod.) 
4.) Za jakou castku bylo porizeno takoveto zarizeni a z jakých prostredku bylo hrazeno 
5.) Kolik takovýchto zařízení bylo porizeno 
6.) Kdy a kym bylo vydáno cejchovaci a certifikacni mereni a pripadne prohlaseni o shodě. 
7.) Při jakých podmínkách bylo mereni k vydani dokumentu, kterym se deklaruje presnost a 

funkcnost vyse zminovanych zarizeno, prováděno (teplota vzduch a jeho vlhkost) 
8.) Kdo a za jakou cenu provadel a provádí montáž, demontáž, přemístění a podobnou činnost a za 

jakou cenu. 
9.) Má tato osoba (osoby - fyzická ci právnická) potrebne oprávnění a případně jaké včetně 

pripadneho ovidencniho cisla 
 
sděluje následující:  
 
1) Radary jsou ve vlastnictví statutárního města Chomutov a provozuje je Městská policie 

Chomutov, resp. Městská policie Chomutov provádí výkon měření rychlosti vozidel v souladu se 

zákonem o provozu na pozemních komunikacích. 

2) Rada statutárního města Chomutova schválila výběr dodavatele svým usnesením č. 453/17 ze 

dne  4.9.2017: 
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Usnesení RaMěst č. 453/17 z 4.9.2017 

Výběr nejvhodnější nabídky VZMR "Dodávka stacionárních radarových měřičů rychlosti 

vozidel, Chomutov" 

Rada statutárního města Chomutova 
schvaluje 

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběr dodavatele v rámci VZMR "Dodávka 

stacionárních radarových měřičů rychlosti vozidel, Chomutov", společnost Ramet a.s., Letecká 1110, Kunovice 

686 04, IČ 25638891. 

3) Na nákup proběhlo výběrové řízení formou veřejné zakázky malého rozsahu, zveřejněné na 

profilu zadavatele - viz odkaz:  https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_571.html 

4) Celková kupní cena vycházející z nabídky prodávajícího jako vítězného účastníka zadávacího 

řízení byla 1.936.920,-Kč bez DPH, tedy 2.376,343,-Kč včetně DPH. Koupě měřících zařízení byla 

hrazena z prostředků statutárního města Chomutova. 

5) Byly pořízeny 2 silniční rychloměry RAMER10 T a 4 měřící stanoviště. 

6) K 1. Silničnímu rychloměru RAMRE10 T (výrobní číslo měřidla 18/0511) byl vydán ověřovací list č. 

254/18 ze dne 1.12.2018, s platností do 30.11.2019 a ověřovací list č. 203/19 ze dne 5.11.2019, 

s platností do 4.11.2020. 

K 2. Silničnímu rychloměru RAMRE10 T (výrobní číslo měřidla 18/0705) byl vydán ověřovací list č. 

255/18 ze dne 1.12.2018, s platností do 30.11.2019 a dále ověřovací list č. 205/19 ze dne 

6.11.2019, s platností do 5.11.2020 

Všechny ověřovací listy byly vydány autorizovaným metrologickým střediskem RAMET a.s., Letecká 

1110, 686 04 Kunovice.  

7) Měření k vydání ověřovacích listů bylo prováděno v podmínkách podle požadavků Opatření 

obecné povahy číslo 0111-OOP-C005-09 - teplota v laboratoři (23 ± 3)°C, rel. vlhkost vzduchu max. 

75%. 

8) Prvotní montáž provedl dodavatel, přičemž montáž byla součástí kupní ceny. Přemisťování 

měřících zařízení provádí zaměstnanci technického oddělení MP. Jediné náklady jsou jejich platové 

prostředky a spotřebované pohonné hmoty vozidla při přemisťování radarů.  

9) Ano, zaměstnanci technického oddělení Městské policie mají na tuto činnost - odborná příprava 

pro obsluhu silničních rychloměrů typu RAMR10 s vyhodnocováním záznamů (přestupků) 

z rychloměrů typu AD9 a RAMER 10 v programu ARCHIV, vydané osvědčení č. 3184/18 ze dne 

4.12.2018 a osvědčení 3186/18 ze dne 4.12.2018, od dodavatelské firmy RAMET a.s.,  s platností na 

2 roky od data vystavení. Toto osvědčení opravňuje k používání uvedených měřičů ve všech 

modifikacích uvedených ve schválení typu. 

V Chomutově dne 23.1.2020 
Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní úsek 
statutární město Chomutov 
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