MĚSTO HUSTOPEČE
Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
STAROSTKA

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

Vážený pane,
na základě Vaší žádosti ze dne 16.10.2017, kde žádáte o poskytnutí informací na základě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a to informace:
zaslání elektronické kopie (kopií) studií, analýz nebo jiných dokumentů, které má váš úřad k
dispozici a které se zabývají, statisticky vyhodnocují nebo jinak kvalifikovaně posuzují vliv instalace
a provozu stacionárních radarů pro měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích na
plynulost a bezpečnost dopravy v jejich okolí, a to včetně podkladů a dat, ze kterých tato
vyhodnocení a posouzení vycházejí.
Jedná se mi jak o dokumenty zpracované před vlastní instalací těchto radarů, tak dokumenty, které
se uvedenou problematikou zabývají následně a zpracovávají informace z jejich provozu. Nemusí se
jednat pouze o dokumenty a informace spojené s instalací radarů ve vašem městě, ale o jakékoli
relevantní informace z provozu těchto zařízení v České republice, které máte k dispozici. Pokud jsou
tyto informace volně dostupné na internetu v elektronické verzi, uveďte přesný odkaz. Pokud se
jedná o informace chráněné autorskými právy, uveďte přesné označení dokumentu a vlastníka
autorských práv. Pokud žádné takové studie, analýzy nebo jiné dokumenty zatím nemáte, ale o
jejich zpracování pro váš úřad bylo již rozhodnuto, uveďte text zadání a přepokládaný termín
zpracování.
Vám sdělujeme následující:
1. Provozovatelem stacionárního měřícího zařízení Ramer pro měření rychlosti vozidel není
Městský úřad Hustopeče ale Městská policie Hustopeče, která je zřízena Městem Hustopeče.
2. Samotnému rozhodnutí o instalaci měřícího zařízení předcházela rozsáhlá veřejná i odborná
diskuse na téma dopravní bezpečnosti ve městě. K rozhodnutí o instalaci měřícího zařízení
bylo přistoupeno po důkladném studiu veřejně dostupných zdrojů v oblasti bezpečnosti
v dopravě, zejména souboru dokumentů “Národní strategie bezpečnosti silničního
provozu na období 2011-2020“ včetně doprovodných informací na stránkách
Ministerstva dopravy ČR, BESIP a Centra dopravního výzkumu. Dále studiem
odborných publikací zaměřených na příčiny dopravní nehodovosti, včetně souvislosti
následků dopravních nehod s překročením povolení rychlosti. Shora uvedené materiály jsou
volně přístupné a stažitelné bez omezení na portálu Ministerstva dopravy ČR.
http://www.ibesip.cz/cz/strategie/narodni-strategie-bezpecnosti-silnicnihoprovozu/nsbsp-2011-2020
b) http://www.ibesip.cz/data/web/soubory/strategie-final-050526-1.pdf
c) Revizi a aktualizaci Strategie na období 2008-2010 (2012)
a)

Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré uvedené dokumenty jsou volně přístupné na shora
uvedených stránkách MDČR (BESIP), odkazuji Vás na místo, kde jsou ucelené informace
ke stažení.
3. Za dobu provozu stacionárního měřícího zařízení v Hustopečích tj. od měsíce srpna 2015 do
dnešního dne lze konstatovat, že v místě měření rychlosti dochází k velmi významnému
snižování počtů případů překračování nejvyšší povolené rychlosti vozidel. Tuto skutečnosti
lze doložit počtem zjištěných překročení rychlosti zaznamenaných měřícím zařízením
Ramer, viz následující tabulka.
Počet zadokumentovaných záznamů o překročení rychlosti vozidel v Hustopečích
2015
(11.08.2015 – 31.12.2015)

2016
(01.01.2016 – 31.12.2016)

2017
(01.01.2017 – 04-10.2017)

17887

28875

15914

(celkový počet zjištěných
překročení rychlostí vozidel)

(celkový počet zjištěných
překročení rychlostí vozidel)

(celkový počet zjištěných
překročení rychlostí vozidel)

125

79

58

počet případů překročení rychlosti počet případů překročení rychlosti počet případů překročení rychlosti
průměr/den měření
průměr/den měření
průměr/den měření
Poznámka: Vzhledem ke skutečnosti, že záznamy pořízené stacionárním měřícím zařízením Ramer obsahuji
jak obrazové, tak i doprovodné informace charakteru osobních údajů, nelze tyto záznamy o překročení
rychlosti veřejně šířit.

4. Město Hustopeče ani Městská policie Hustopeče nevlastní žádné informace chráněné
autorskými právy v souvislosti s měřením rychlosti vozidel.
5. V rámci Města Hustopeče či Městské policie Hustopeče nebylo do dnešního dne rozhodnuto
o zadání zpracování studií či analýz v souvislosti s měřením rychlosti vozidel.
6. Žádné jiné informace Vámi požadovaného charakteru v souvislosti s měřením rychlosti
nemá Město Hustopeče k dispozici.

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka
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