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Mgr. M. D.

Datum vyhotovení: 20.06.2022
Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

Dne 08.06.2022 jsme prostřednictvím datové schránky obdrželi Vaši žádost o poskytnutí
informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Žádáte o dokument č.j. PDMUD 17479/2022 a dokument č.j. PDMUD 31423/2022.
Požadované dokumenty poskytujeme.

S pozdravem
Ing. Blanka Coufalová, v. r.
vedoucí odboru dopravy a správy vnitřních věcí

přílohy:
č.j. PDMUD 17479/2022
č.j. PDMUD 31423/2022

tel.: 494 629 580
fax.: 494 629 582

posta@mestodobruska.cz
www.mestodobruska.cz
datová schránka: mgjbetz

IČ: 00274879
DIČ: CZ00274879
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Ing. Miloš Slanař

Věc: sdělení k prověření oznámení o přestupku na křižovatce silnic 11/298 s ulicí Mělčanská, k.ú.
Dobruška.

Vážený pane, Ing. Slanaři,
ohledně výše uvedeného prověření sděluji následující:

Jelikož shora uvedený úsek je označen DZ IZ4a a IZ4b (Dobruška) je v tomto úseku
stanovená rychlost 50km/h.

Shora uvedený úsek v uvedenou dobu rozhodně nebyl označen DZ B20a.
(v našem případě rychlost v úsecích snižujeme, než - li naopak zrychlujeme)

S pozdravem

Aleš Matějovský
inspektor silniční sítě cestmistrovství
Dobruška
Správa silnic Královéhradeckého kraje
příspěvková organizace, Na Okrouhlíku 1371/311

580 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí
IČO: 799 47996

Digitálně podepsal
Aleš
Aleš Matějovský
2022.03.24
Matějovský Datum:
11:23:19+01'00'

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, organizace je zapsána v obchodním
rejstříku, vedeném KS v Hradci Králové, spisová značka Pr 146, IČO: 709 47 996, DIČ: CZ 709 47 996, www.sskhk.cz, e-mail: sskhk@sskhk.cz
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Městský úřad Dobruška
odbor dopravy a správy vnitřních věcí
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Sp.zn.: MUD 7607/2021 ODSVV/VK- 26
Č.j.:PDMUD 16461/2022
V Brně dne 15.03.2022

Věc: Žádost o vyjádření potřebného k prověření oznámení o přestupku

Ve věci „Žádost o vyjádření potřebného k prověření oznámení o přestupku“ s č.j.
PDMUD 16461/2022, můžeme jakožto výrobce zmiňovaného rychloměru
UnicamSPEED-R, výr. č. CAM20000452, konstatovat následující:
Uvedený typ rychloměru UnicamSPEED-R byl typově schválen Českým metrologickým
institutem. Certifikát o provedení typové zkoušky č. TCM 162/19-5632 (dále certifikát) je
volně k dispozici na webových stránkách ČMI.
Certifikát mimo jiné potvrzuje, že uvedený rychloměr splňuje požadavky uvedené
v opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C005-09 vydaném Českým metrologickým
institutem (dále OOP) rovněž volně k dispozici na webových stránkách ČMI.

K bodům a) až e) uvádíme následující: V certifikátu uvedená hodnota rozsah provozních
teplot, specifikuje teplotu okolního vzduchu, jak je patrné z OOP článek 2.2 Stanovené
pracovní podmínky a článku 5.5.2.2. Zkouška odolnosti pracovním teplotám. Mimo
uvedený rozsah teploty okolí se zařízení samočinně vypne. Splnění těchto požadavků
potvrzuje certifikát. Dále se v OOP kapitola 3.1.3 specifikující údaje, které musí být v
dokumentaci přestupku uvedeny a ani žádná jiná norma, neukládá povinnost hodnotu
teploty okolí ani zařízení, nebo jeho části v přestupkové dokumentaci uvádět. Shledáváme
tedy tyto námitky jako zcela neopodstatněné.
K bodu f) uvádíme následující: V OOP článek 3.4 Napájecí napětí jsou specifikovány
požadavky na rychloměr zajišťující správnost měření. Jejich splnění potvrzuje certifikát.
Dále v OOP kapitola 3.1.3 jsou specifikovány údaje, které musí být v dokumentaci
přestupku uvedeny a ani žádná jiná norma neukládá povinnost hodnotu napájecího napětí
v přestupkové dokumentaci uvádět. Shledáváme tedy tuto námitku jako zcela
neopodstatněnou.
K bodu g) uvádíme následující: Předepsaná údržba souvisí s metrologickými vlastnostmi
rychloměru a tedy validitě přestupků pouze v bodě č. 10 Metrologické ověření MOR.
Dokladem o provedení je Ověřovací list. Bod č. 8 vychází z jiných zákonných norem,
avšak nemá vliv na metrologické vlastnosti rychloměru a tedy validitu přestupků. Ostatní
body rovněž nemají vliv na metrologické vlastnosti rychloměru, neboť souvisí pouze
s preventivní činností zajišťující splnění deklarované životnosti zařízení, obrazové kvality
dokumentace a platnosti záruky. Termíny, ani rozsah plnění těchto servisních úkonů
(mimo bod č. 10) nemá jakýkoli vliv na platnost přestupků zadokumentovaných tímto
rychloměrem.

S pozdravem Leoš Kučera
Mobil: +420 605 279 128
e-mail: l.kucera@camea.cz
výpis obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 18823

