MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Odbor správy majetku a komunálních služeb
Spis. zn.:
Č.j.
Vyřizuje :

S-MUTI 45190/2020
MUTI 47806/2020
Šváb

Tišnov 8.12.2020
Tel.: 549 439 829

E-mail : stanislav.svab@tisnov.cz

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Městský úřad Tišnov, Odbor správy majetku a komunálních služeb, coby povinný subjekt dle ustanovení
§ 2odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen
„SvInf“), obdržel dne 23.11.2020 podání, jež učinil
(dále jen
„žadatel“)
ve věci žádosti o poskytnutí informací dle SvInf evidované pod č.j. MUTI 45190/2020 v níž žadatel
požádal o poskytnutí následujících informací:
1. Jaké celkové náklady město Tišnov vynaložilo na koupi a instalaci těchto informačních radarů?
2. Kdo je v současné době (k 21. lis. 20) vlastníkem těchto zařízení?
3. Jaká data „radary“ sbírají a odesílají Městské Policii?
4. Jsou data odesílána a ukládána šifrovaně?
5. Pokud jsou ukládána obrazová data, pak mi sdělte, za jakým účelem.
6. Jak dlouho jsou tato data uchovávána?
7. Jedná se o automatizovaný technický prostředek ve smyslu § 125f odst. 2 písm. a) zákona č. 361/2000
Sb. o provozu na pozemních komunikacích?
Správní orgán žádost posoudil podle obsahu a tímto poskytuje žadateli/žadatelce v souladu
s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o SvInf tyto informace:
1. Město Tišnov zakoupilo dne 29.11.2019 4 ks ukazatele rychlosti, v celkové hodnotě 278 300 Kč včetně
DPH. Cena zahrnovala dopravu, montáž, nastavení HW a SW a školení obsluhy.
2. Vlastníkem je Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov.
3. Ukazatele sbírají statistická data o průjezdu vozidel, kategorizaci vozidel, údaje o jejich okamžité
rychlosti, časové údaje o průjezdu vozidel.
4. Nikoli, jedná se pouze o textové soubory statistických údajů.
5. Obrazová data nejsou pořizována.
6. Jedná se pouze o statistická data bez obrazového záznamu bez omezení kapacity úložiště.
7. Nejedná se o automatizovaný prostředek ve smyslu ust. § 125f odst. 2 pís. a) zák. č. 361/2000 Sb.
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Odpověď na žádost o informace zasílá správní orgán na e-mailovou adresu, kterou žadatel pro odpověď
uvedl ve své žádosti.

Stanislav Šváb
referent odboru
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