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Ůsekowé měření rychlostí vozidel na si l . č. 111/379*17 ¥ Lelekovících - 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 schválení určeného místa pro měření rychlosti 
v souladu s ustanovením § 79a zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"), v obci Lelekovice na silnici 
111/37917, ulice Hlavní a Poňava. V dané věci z naší strany v minulosti proběhlo místní šetření 
i jednání se zástupci samosprávy, kdy bylo toto „místo* z naší strany slovně odsouhlaseno a 
zároveň byly komunikovány stávající nedostatky v dopravním prostoru. Následně v dané věci bylo 
vydáno stanovisko v rámci projednání stavebního řízení pro předmětné zařízení č.j.: K.j.: KRPB-
107857-1/ČJ-2021-0600DP-TICH ze dne 12, července 2021. 

Po shromáždění všech potřebných dokumentů: 

Policie České republiky, ve smyslu ustanovení § 79a zák. č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, urftyje předmětný úsek jako místo 
pro úsekové obousměrné měření nejvyšší dovolené rychlosti Městskou policii Kuřim. 

gílgIZiJPojye, čg,,je_zajjš-MDlj30jDwy_te 
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Instalaci měřícího zařízení nepovažujeme ve vztahu k zajištění/zvýšení bezpečnosti jako 
konečné řešení a musí být v následném období z iniciativy zástupců samosprávy nadále činěny 
kroky k odstraňování stávajících závad a bezpečnostních rizik v daném dopravním prostoru. 
V daném případě považujeme za nutné zrychleně postupovat ve vymezení parkování při vstupu 
do areálu fotbalového hřiště (zajištění náležitých rozhledových poměrů ve vztahu k přecházení 
chodců přes vozovku - vymezení možného parkování vozidel), revizi dopravního značení 
souvisejícího se zúžením průjezdního profilu u domu č.p. 63 (definováno již při místním šetření). 
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VMstejJrjé/jTioAdo^ zajistit:

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

využití systému měření úsekové rychlosti v rámci prevence kriminality - sledování
registračních značek vozidel a zasílání dat do systému Policie ČR;

prodloužení úseku měření dle prvotního posuzovaného projektu, aby byla zajištěna
podpora bezpečnosti i v oblasti zastávek veřejné hromadné dopravy u rodinného domu
č.p. 231, a to po provedení rekonstrukce veřejného osvětlení a přeložce vedení NN.

Zástupci OSDP KŘP JmK budou 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. Není přípustné,
ve spojitosti k zbytné administrativě, aby docházelo k oznamování přestupků ve vztahu
k překračování rychlostního limitu vozidly IZS při výkonu jejich činností (předmětné by mělo být
eliminováno při identifikaci daného přestupku v součinnosti se softwarovým vybavením
předmětného zařízení a evidenčním systém vozidel v ČR).

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání. V období dvou měsíců, před uplynutím
této doby, lze zažádat o prodloužení jeho platnosti. V rámci případného prodloužení určení daného
místa pro kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlostí budou z naší strany, na základě
dodaných podkladů, vyhodnoceny učiněné kroky ve vztahu: k podpoře bezpečnosti a odstranění
bezpečnostních závad vdané lokalitě (např. doplnění hmatových - vizuálních prvků v souladu
s požadavky vyhl. 398/2009 Sb., vytvoření náležitých nástupních ploch u přechodů pro chodce,
provedení revíze dopravního značení, odstranění reklamních zařízení narušujících bezpečnost
silničního provozu).

Naše stanovisko může být v průběhu jeho platnosti upraveno, například z důvodu změny
dopravně bezpečnostní situace, nenaplnění dohodnutých závěrů jednání, atd.

Zpracoval: kpt. Ing. Josef Tichý plk. I'\1 i»K«*í>>« 'Sh? -in

vrchní komisař zástupci U^-J, " <. '>°i ',>,>

tel.: 974 623194 plk. Ing. Jindřich Rybka BA, MBA
vedoucí odboru


