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PD DUR + DSP MUR obec LelekoYíce - s t a n o v i s k o 

Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále jen 
„OSDP KŘP JmK") byla doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci měření úsekové 
rychlosti (dále jen „MUR") na silnici 111/37917, ulice Hlavni a Poftava v obci Lelekovice. V dané věci 
v minulosti proběhlo místní šetření za účasti zástupce našeho odboru, vaši společnosti a starosty 
obce, kdy byly definovány sledované cíle a vyvstalé požadavky. Následně bylo z naší strany 
vydáno dne 26. 6. 2020 souhlasné stanovisko pod č.j.: KRPB-106319-1/ČJ-2020-0600DP-TICH. 
Oproti původnímu umístění technologie MUR na rekonstruované sloupy veřejného osvětlení je nyní 
navrženo osazení na nové stožáry. Jako důvod změny je uváděno hledisko časových průtahů 
rekonstrukce veřejného osvětlení v koordinací s přeložkou vrchního vedení NN společnosti E.ON 
do podzemního vedení. 

Po prostudování zaslaných písemností, jako orgán státní správy, vykonávající činnost 
ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, vám sdělujeme následující. 

Policie České republiky, ve smyslu ustanoveni § 1 zák. č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

S O U H L A S Í 

se záměrem měření rychlosti vozidel na nově deklarovaném úseky, jestliže bude splněno 
niže uvedené. 
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umístění předmětného zařízení v přidruženém prostoru pozemní komunikace bude
provedeno na základě povolení místně a věcně příslušného úřadu;

v rámci realizace dojde ke splnění v současnosti platných stavebně - technických
předpisů;

nastane vymezení parkování při vstupu do areálu fotbalového hřiště, revize
dopravního značení souvisejícího se zúžením průjezdního profilu u domu č.p. 63;

- bude prokazatelně konána represe ve vztahu k ostatním dopravním přestupkům,
zejména v souvislosti se statickou dopravou (parkování na chodnících, zhoršení
rozhledových poměrů v křižovatkách, atd.);

bylo by vhodné, aby systém měření úsekové rychlosti v rámci prevence kriminality
umožňoval sledování registračních značek vozidel a zasílání dat do systému Policie ČR;

po provedení výše zmíněné rekonstrukci veřejného osvětlení a přeložce vedení NN
dojde k prodloužení úseku měření dle dříve posuzovaného projektu, aby byla zajištěna
podpora bezpečnosti i v oblasti zastávek veřejné hromadné dopravy u rodinného domu
č.p. 231.

Tento souhlas je vydáván v kontextu plnění preventivní funkce ve vztahu k silniční dopravě,
aby provozem daného zařízení byla snížena rizika vzniku kolizních situací případně dopravních
nehod, v místech kde je zesílená pobytová funkce dopravního prostoru se zvýšenou mírou křížení
pěší a motorové dopravy. Proto je v následném období nutno zajistit úpravy uličního prostoru
ve vztahu ke stavebním prvkům pro zklidnění a zvýšení bezpečnosti provozu.

Náš odbor určí místo v souladu § 79a zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"), po doručení
povolení/souhlasu místně a věcně příslušného úřadu k instalaci předmětného měřícího zařízení
nejvyšší dovolené rychlosti v dopravním prostoru, nejčastěji v době zkušebního provozu tohoto
měřícího zařízení. Žádost podává městská/obecní policie, která bude kontrolu dodržování nejvyšší
dovolené rychlosti provádět. Společně se žádostí zašle přesné konkretizování/doložení zvýšení
bezpečnosti silničního provozu v návaznosti na znění § 79 zákona o silničním provozu
a metrologické ověření instalovaného zařízení.

C|lem^oiae_iŽRJ^ bezpečnosti sjUMh^eroMmjt^ lokalitě,
zejména chodců jako nejzranitelnějších účastníků silničního provozu (včetně zvýšeného pohybu
dětí a seniorů). Z důvodu dosažení výše uvedeného by bylo vhodné a žádoucí investovat finanční
prostředky generované činností měňče rychlosti zpět do infrastruktury a zvyšování bezpečnosti
silničního provozu. Policie ČR bude i nadále sledovat a vyhodnocovat nejenom dopady měřiče
rychlosti na bezpečnost a plynulost silničního provozu, ale i přístup kompetentních institucí
ve vztahu k dalšímu utváření bezpečného dopravního prostoru. Získané skutečnosti budou
zohledněny při dalším případném projednání problematiky měřičů rychlosti. Dřívější doporučení
ze strany Policie ČR již nejsou uváděna, nicméně nadále platí.

Toto stanovisko platí jen pro dokumentaci předloženou OSDP KŘP JmK a pro rozsah akce
v ní uvedený.
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