
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Váš dopis:  ze dne 11.04.2022 
Spisová značka: SZ MeUPB 38583/2022/2 
Číslo jednací:   MeUPB 38583/2022/OE/Št. 
Datum:    25.04.2022 
 
Vyřizuje: Venuše Štochlová 
E-mail:  venuse.stochlova@pribram.eu 
Telefon:  318 402 207 

Vážený pane Břehovský,  
 
k Vaší žádosti o informace, která nám byla doručena dne 11.04.2022  a  ve které žádáte o informace: 
 
1) Kolik finančních prostředků poskytl městský úřad Příbram na pomoc Ukrajině po napadení Ruskou 
federací. 
 
2) Co dělá městský úřad Příbram pro ubytování ukrajinských uprchlíků. 
 
3) Městský úřad Příbram dostává na svůj účet finanční prostředky od účastníků silničního provozu, kteří 
překročili 50 m/hod. v obci Bohutín. Chtěl bych vědět  zda obec Bohutín z toho nějak profituje. Sdělte mi, 
prosím, jakou částku například obec obdržela v roce 2021. 
 
4) Sdělte mi jak daleko od označení obce Bohutín je technické zařízení, které měří rychlost vozidel 
projíždějících obcí. 
 
5) Sdělte mi, kdy naposledy byla prováděna kontrola tohoto technického zařízení a zda je tento časový 
údaj v souladu se zákonnými povinnosti provozovatele tohoto zařízení. 
 
Vám sděluji následující: 
 
odpověď na otázku uvedenou pod bodem 1)  
ke dni 22.04.2022 vydalo město Příbram ze svého rozpočtu  částku 1.034.973,83 Kč, 
 
odpověď na otázku uvedenou pod bodem 2) 
město Příbram nabídlo tzv. krizové ubytování  a prostřednictvím komunikačních kanálů  vyzvalo občany a 
vlastníky ubytovacích zařízení k možné spolupráci a následně předalo Centru pro integraci cizinců několik 
desítek kontaktů, na webových stránkách města Příbram je zveřejněn formulář pro ubytování 
(https://pribram.eu/pomoc-ukrajine.html),  
 
odpověď na otázku uvedenou pod bodem 3) 
na příjmech plynoucích městu Příbram z agendy úsekového měření rychlosti obec Bohutín žádným 
způsobem neprofituje. Tato skutečnost vyplývá z veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi oběma dotčenými 

subjekty, která je veřejně dostupná na webových stránkách města Příbram (https://pribram.eu/mestsky-

urad/odbory-meu/dopravni-urad/usekove-mereni-rychlosti.html), 

 

 

 

Vážený pan 

Rudolf Břehovský 

Hvozdnice 64 
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odpověď na otázku uvedenou pod bodem 4) 

Geometrický a situační plán úsekového měření rychlosti v obci Bohutín, včetně umístění 

dopravního značení, je veřejně dostupný na webových stránkách města Příbram 

(https://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/dopravni-urad/usekove-mereni-rychlosti.html), 
 
odpověď na otázku uvedenou pod bodem 5) 

poslední kontrola měřícího zařízení byla provedena dne 9. listopadu 2021 laboratoří primární 

metrologie Českého metrologického institutu a je plně v souladu s platnou legislativou. Tato 

skutečnost vyplývá z Ověřovacího listu č. 8012-OL-70540-21, který je veřejně dostupný na 

webových stránkách města Příbram (https://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/dopravni-

urad/usekove-mereni-rychlosti.html). 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Venuše Štochlová v. r. 
vedoucí Odboru ekonomického 
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