
Ke sp. zn. MÚ/DOP/3522/15 

 

Žadatel:  FLEET Control, s.r.o., IČO: 24149322, Smetanovo nábřeží 327, 110 00 Praha 

Povinný subjekt: Městský úřad Nepomuk 

 

 

ŽÁDOST O INFORMACE 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) 

 

Touto cestou žádám, abyste mi poskytli kopii fotografie z rychloměru, kterým byl zjištěn přestupek 

vedený v řízení o správním deliktu pod sp. zn. MÚ/DOP/3522/15: 

Jelikož obviněný JUDr.Vladimír Šmíd, IČO: 14913402, Vinohradská 116, 130 00 Praha 3, zmocnil žadatele 

v dané věci, není nutné tyto informace před poskytnutím anonymizovat, neboť dle § 38 odst. 1 zák. č. 

500/2004 Sb., správní řád má zmocněnec ke správnímu spisu plný přístup. 

Toto podání však není žádostí o nahlížení do spisu podle správního řádu, ale žádostí o informace podle 

InfZ. Nejvyšší správní soud dal v tomto směru jasně najevo, že pokud účastník řízení nežádá o kompletní 

správní spis, vyřizují se žádosti o poskytnutí informací z obsahu správního spisu podle InfZ. 

Z tohoto důvodu má zmocněnec plné právo na poskytnutí požadovaných informací v elektronické podobě, 

neboť tak vyplývá z InfZ. 

 

V řízení o této žádosti, prosím, vždy používejte naší sp. zn. 11387. 

 

S pozdravem 

FLEET Control, s.r.o. 

 



 

  

 

ZÁZNAM O MĚŘENÍ
Číslo dokladu: 20150625_121317_59310060867_10000154_535

Popis a identifikační údaje předmětu měření:

 Standardní měření v lokalitě: Nepomuk, Nepomuk, ul. Plzeňská u domu čp. 238,
směr České Budějovice

Identifikační místo: 1009001
Datum měření: 25.06.2015
Měření provedl: Městská policie Blovice
Přezkoumání a vyhodnocení záznamu o měření a jeho kategorizaci provedl:  Ján Hudák
Ovlivňující okolnosti nebo podmínky měření:
 Instalace zařízení v souladu s návodem k zařízení výrobce
Měřidlo použité pro měření:
 TPH III-SR, v.č.  593-100/60867. V ČR typově schválen Českým

metrologickým ústavem, značka schválení  TCM 162/03-3947, měřidlo ověřeno
  8012-OL-70112-15

Použitá měřící metoda:
 Dle metodiky KPM GROUP s.r.o., č.j. 3.18/03 ze dne 5. 11. 2003, která je v

souladu s návodem k zařízení firmy ROBOT Visual Systems GmbH, SRN,
schváleným v ČR při typové zkoušce 011-CS-C-200-03.

 
Výsledek měření: rychlost povolená 50 km.h-1

 rychlost  77 km.h-1 
 max. povolená chyba měření +/- 3 km.h-1

 rychlost po odečtu tolerance 74 km.h-1 



 

  

 

Záznam z měření - rychlost
Film /Soubor - číslo Foto - číslo Registrační značka Datum a čas
10000154 535 4AI1138 25.06.2015 / 12:13
Specifika
Standardní měření v lokalitě: Nepomuk, Nepomuk, ul. Plzeňská u domu čp. 238, směr České Budějovice
Rychlost km.h-1

Povolená rychlost 50
Naměřená rychlost 77
Odečtená tolerance 3 km.h-1

Hodnota překročení rychlosti 24
Použité předpisy
§ 18 odst. 4 zákona o silničním provozu



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK 
Odbor dopravy 

 

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj 
Tel.: 371519711   Fax: 371519755   IČO: 00256986 

 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz 
               

                                         

Č.j. / spis.zn.  Vyřizuje / tel. / e-mail V Nepomuku dne 

DOP/9398/2016–SDP2  /   MÚ/DOP/3522/15 Jaroslav Hanzlík / 371 519 759 29. 10. května 2016 
 jaroslav.hanzlik@urad-nepomuk.cz  

 

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím – odpověď 

K vaší sp. zn. 11387 

 

Dne 27.04.2016 byla Městskému úřadu Nepomuk, odbor dopravy jako věcně a 

místně příslušnému správnímu orgánu doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle 

zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – konkrétně žádáte o poskytnutí 

kopie fotografie z rychloměru, kterým byl zjištěn přestupek vedený v řízení o správním deliktu 

pod sp. zn. MÚ/DOP/3522/15.  

 Vzhledem k tomu, že Vaše žádost splňuje náležitosti stanovené zákonem, zasíláme 

Vám v příloze kopii Záznamu o měření včetně pořízených fotografií ze dne 25.6.2015 

v 12:13 hod, kde je zachyceno vozidlo s RZ: 4AI 1138. 

 

 

      otisk razítka 

                                                                         Mgr. Jiří Bešta  

      vedoucí odboru dopravy 

 

Příloha: 

Záznam o měření č. 20150625_121317_59310060867_10000154_535 - vše v elektronické podobě 

 

 

Doručí se:  

Účastník řízení: JUDr. Vladimír Šmíd, IČ: 14913402, Vinohradská 116, 130 00 Praha prostřednictvím 

zmocněnce:  FLEET Control, s.r.o., IČ: 24149322, se sídlem Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00  

Praha, IDDS: maz456x  

Na vědomí:  

-vlastní k založení do spisu 
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