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Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Na základě Vaší žádosti ze dne 30.7.2014 o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to o doručení informace:  

         Počtu provedených měření rychlosti na ulici Družstevní, Hustopeče za rok 2013 

         Počtu provedených měření rychlosti na ulici Družstevní, Hustopeče za rok 2014 

         Jednací čísla spisů pokutovaných řidičů na ulici Družstevní, Hustopeče za rok 2013 

         Jednací čísla spisů pokutovaných řidičů na ulici Družstevní, Hustopeče za rok 2014 

         Informaci o počtu uložených pokut (jak v Blokovém řízení, tak ve Správním řízení) za 

překročení rychlosti na ulici Družstevní, Hustopeče za rok 2013 a jejich celkové výši 

         Informaci o počtu uložených pokut (jak v Blokovém řízení, tak ve Správním řízení) za 

překročení rychlosti na ulici Družstevní, Hustopeče za rok 2014 a jejich celkové výši 

         Provedená preventivní opatření pro snížení rychlosti na ulici Družstevní, Hustopeče za rok 2013 

         Provedená preventivní opatření pro snížení rychlosti na ulici Družstevní, Hustopeče za rok 2014 

 

Vám sdělujeme k jednotlivým bodům následující: 

 

Rok 2013 

 

Počet provedených měření rychlosti na ulici Družstevní, Hustopeče za rok 2013. 

V roce 2013 byla prováděna především prevence zaměřená na pravidla provozu a chování řidičů 

v obytné zóně. Samotné měření rychlosti vozidel v obytné zóně Větrná, do které patří i ulice 

Družstevní, nebylo MěP Hustopeče v roce 2013 prováděno. 

 

Jednací čísla spisů pokutovaných řidičů na ulici Družstevní, Hustopeče za rok 2013. 

V souvislosti s měřením rychlosti vozidel nebyla v roce 2013 MěP Hustopeče v ulici Družstevní 

uložena žádná pokuta, neboť v roce 2013 nebylo měření rychlosti MěP Hustopeče prováděno. 

 

Informaci o počtu uložených pokut (jak v Blokovém řízení, tak ve Správním řízení) za   

překročení rychlosti na ulici Družstevní, Hustopeče za rok 2013 a jejich celkové výši. 

V souvislosti s měřením rychlosti vozidel nebyla v roce 2013 MěP Hustopeče v ulici Družstevní 

uložena žádná bloková pokuta ani nebylo vedeno žádné správní řízení, neboť v roce 2013 nebylo 

měření rychlosti MěP Hustopeče prováděno. 

 

Provedená preventivní opatření pro snížení rychlosti na ulici Družstevní, Hustopeče za rok 

2013 

V roce 2013 bylo provedeno důkladné doznačení obytné zóny, upraveny a doznačeny parkovací 

plochy uvnitř obytné zóny a dokončena instalace zpomalovacích polštářů. Dále byla příslušníky 

MěP Hustopeče ve větší míře šířena informace zaměřená nejen na pravidla provozu vozidel, ale i 

chování řidičů a chodců v obytné zóně Větrná. 
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Rok 2014 

 

Počet provedených měření rychlosti na ulici Družstevní, Hustopeče za rok 2014. 

Ulice Družstevní je nedílnou součástí „Obytné zóny Větrná“ a měření je zde prováděno vždy na 

základě upozornění či podnětů občanů o podezření na překročování rychlosti vozidel v obytné zóně. 

V roce 2014 bylo v souvislosti s obytnou zónou provedeno následující měření: 

 

1.  7.3.2014  měření rychlosti v obytné zóně 

2. 11.3.2014 měření rychlosti v obytné zóně 

3. 20.3.2014 měření rychlosti v obytné zóně 

4. 14.5.2014 měření rychlosti v obytné zóně 

 

Jednací čísla spisů pokutovaných řidičů na ulici Družstevní, Hustopeče za rok 2014. 

Při prováděném měření rychlosti vozidel v obytné zóně Větrná, včetně ulice Družstevní, ve dnech 

7.3.2014, 11.3.2014, 20.3.2014, 14.5.2014 bylo zjištěno celkem 8 případů překročení rychlosti. 

Mimo jednoho případu, který byl pod č.j.:MěP/24/14/2/365 předán správnímu orgánu MěÚ 

Hustopeče k projednání, bylo zbývajících 7 případů projednáno v blokovém řízení.  

 

Informaci o počtu uložených pokut (jak v Blokovém řízení, tak ve Správním řízení) za   

překročení rychlosti na ulici Družstevní, Hustopeče za rok 2014 a jejich celkové výši. 

Při prováděném měření rychlosti vozidel v obytné zóně Větrná, včetně ulice Družstevní, ve dnech 

7.3.2014, 11.3.2014, 20.3.2014, 14.5.2014, bylo zjištěno celkem 8 případů překročení rychlosti. 

 

1x    Překročení rychlosti předáno spr. orgánu MěÚ Hustopeče pod č.j.:MěP/24/14/2/365.  

        Případ je stále v řešení. 

7x    Překročení rychlosti vyřešeno na místě jako přestupek v blokovém řízení. 

        Uloženo 7 blokových pokut v celkové výši 6.500,-Kč. 

 

Provedená preventivní opatření pro snížení rychlosti na ulici Družstevní, Hustopeče za rok 

2014. 

V roce 2014 bylo v rámci preventivního opatření pro snížení rychlosti v obytné zóně Větrná, včetně 

ulice Družstevní, vyrobeno několik televizních spotů a novinových článků se zaměřením na 

rychlost jízdy a pravidla provozu vozidel v obytné zóně ( uveřejněno 7.3.2014 Hustopečská 

televize, 7.4.2014 Hustopečské listy, Duben 2014 články na oficiálních web. stránkách města). 

 

 

 

Ing. Luboš Kuchynka 

           starosta 

 
 


