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Zasláno datovou schránkou dle požadavku žadatele 

 

Vážený pane doktore, 

v návaznosti na Vaši žádost ze dne 16.2.2021 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k případné spolupráci mezi obcí Babice a 
městem Říčany na projektu úsekového měření rychlosti Vám sdělujeme následující: 

 

- Obec Babice vedla určitá jednání s městem Říčany ve Vámi dotazované věci. Nakonec však 
zastupitelstvo obce Babice spolupráci neschválilo v jeho relativním počátku a projekt úsekového 
měření rychlosti vozidel nebyl na území obce Babice realizován. 

- Věc byla projednávána zastupitelstvem obce Babice dne 5.9.2016 - usnesení č. 13/2016 (bod 7, písm.) 
g) a dne 26.9.2016 - usnesení č. 14/2016 (bod 8 písm. d) (oba dokumenty přikládám).  

- Měření rychlosti bylo na území obce Babice zvažováno pro úsek ulice Starobabická (křižovatka ulice K 
Lesu -> křižovatka ulice Slunečná) směr centrum obce Babice (viz přiložená tabulka). 

- Dále se starosta obce Babice pan Jan Chadraba účastnil na pozvání města Říčany jednání s dopravním 
inspektorátem Policie ČR, územní odbor Praha–venkov JIH k úsekovému měření v území SO ORP 
Říčany, které se konalo dne 19.10.2016 v zasedací místnosti MěÚ Říčany, Masarykovo nám. 53. 
Samostatná prezentace projektu pro zástupce obce Babice se nekonala.  

- Žádné konzultace ani prezentace případných dodavatelů zařízení pro projekt úsekového měření 
rychlosti a související aktivity se pro zástupce obce Babice neuskutečnily. 

- V obci byl prováděn průzkum intenzity automobilové dopravy v květnu 2015 (jednalo se o měření 
intenzity dopravy na Starobabické ulici v obci Babice) společností EDIP s.r.o., IČO: 25462482, sídlem 
Pařížská 1230/1, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u KS 
Plzeň v oddílu C, vložce číslo 26822, nicméně uvedený průzkum pravděpodobně s projektem 
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úsekového měření rychlosti ve spolupráci s městem Říčany nesouvisel a jednalo se o nezávislou aktivitu 
obce (toto bohužel není možné ověřit s ohledem na personální změny ve vedení obce Babice a už 
uplynulý čas). 

- Jak je patrno z výše uvedeného žádná veřejnoprávní smlouva nebyla mezi obcí Babice a městem Říčany 
uzavřena, obec Babice neobdržela ni její návrh. 
 

Věřím, že výše uvedené je vyčerpávající odpovědí na Vaše dotazy a považuji tedy věc za vyřízenou. Budete-

li mít jakékoli další dotazy, neváhejte se na mě obrátit. 

 

S pozdravem, 

 

Jan Chadraba, starosta obce Babice 


