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Poskytnutí infomace - zařízení pro měření úsekové a okamžitě rychlosti na ulici
Rozvadovs ká spojka
Vážený pane _
dne 4. 4. 2019 obdržel Magistrát hlavmho města Prahy (dále jen „Magistrát“) Vaší žádost o
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „1an“), a to ve znění:
„(...) dovolím SÍ Vás požádat () následující iqu'ornmce:
]) Kdoje provozovatelem mn'edeného zařízení [pro měření úsekové fjvchlosti (( okamžité
rychlosti na ulici Rozvadovská qujka (v úseku mezi mimoúrow'zovou křižovatkou s ul.
Jeremiášova (: BucharovaU

2) Kjak ému účeluje toto zařízení v současné době \yužíváno
3)

V případě, žeje \gvužíváno k účelu dle zadávací dokumentacejeho zakázky — měření
úsekové rychlosti a okamžité rychlosti, kdo je provozovatelem tohoto přzpadného
měření

4)

V případě, že je \.[yužíváno k jinému účelu, zda a jaká data, údaje toto zařízení
dokumentuje (eviduje) ajakje s těmito daty, údaji dále nakládáno.

(...) " (dále jen “žádost").
K Vaší žádosti Vám poskytujeme tyto informace:
K bodu ! žádosti Magistrát uvádí, že provozovatelem zařízení je Technická správa komunikací

hl. m. Prahy,a.s. (dálejen „TSK“).
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K bodu 2 žádosti Magistrát uvádí, Že zařízení je v současné době používáno pro sběr dopravních

informací. Získaná statistická data jsou předávána do systému TSK — ADI (Aplikace pro
dopravní inženýry), & dále jsou využívána pro účely organizace a řízení dopravy a pro
modelování dopravy v dané oblasti.

K bodu 3 žádosti Magistrát uvádí, že zařízení je využíváno k účelu dle zadávací dokumentace
jcho zakázky, leč není dosud schváleno Policii České republiky, proto systém nemohl být pro
detekci přestupků dosud spuštěn.
K bodu 4 žádosti Magistrát uvádí, že zařízení je využíváno k účelu dlc zadávací dokumentace

jeho zakázky, tudíž není využíváno k jinému účelu. V současnosti zařizení plní funkci viz
odpověď k bodu 2 žádosti a dále roli preventivní.
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