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Městský úřad Břeclav
Odbor správních věcí a dopravy
Oddělení dopravy a silničního hospodářství
Nám. T.G.Masaryka 42/3
690 81 Břeclav

sil. I/40 Břeclav ul. Valtická - umístění stacionárního radaru k měření rychlosti - stanovisko

Na Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje byla
doručena žádost o vydání stanoviska k umístění stacionárního měřiče rychlosti na sil. I/40, Břeclav
ul. Valtická u přechodu pro chodce u tenisové haly. Předmětná záležitost již byla předjednána na
jaře 2016.
Po posouzení předložené žádosti a řešené lokality, v návaznosti na předchozí jednání,
zdejší součást Policie ČR, jako orgán veřejné správy, vykonávající činnost ve věcech bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu, vydává následující stanovisko.

Policie České republiky, ve smyslu ustanovení § 79a zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s cílem zvýšení bezpečnosti pěších
v blízkosti školy a autobusových zastávek, určuje místo pro měření rychlosti vozidel
Městskou policií Břeclav na sil. I/40, ul. Valtická v Břeclavi.

Zařízení pro měření rychlosti vozidel bude umístěno v přidruženém prostoru pozemní
komunikace na základě povolení příslušného stavebního úřadu. Konstrukce měřiče rychlosti a její
umístění nesmí vytvářet nebezpečnou pevnou překážku v blízkosti pozemní komunikace. Ukotvení
konstrukce bude řešeno tak, aby byla minimalizována rizika v případě střetu vozidla s konstrukcí.
V rámci dosavadního projednávání umístění radaru Policie ČR opakovaně upozorňovala
na skutečnosti, které přímo ohrožují bezpečnost silničního provozu v řešeném úseku ulice Valtická.
Tato rizika doposud nebyla odstraněna. Policie ČR opětovně upozorňuje na zjištěná rizika, která je
nutno bezodkladně řešit. Samotnou instalaci měřiče rychlosti nelze považovat za vyhovující
a konečné řešení.
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Prohlídkou předmětného úseku ul. Valtická byly zjištěny následující rizika:
1. V blízkosti autobusových zastávek jsou vyznačeny dva přechody pro chodce. Stručně lze
definovat, že se jedná o „původní" zcela nevyhovující přechod pro chodce a „nový" přechod
(situovaný směrem na Valtice). Nový přechod je nasvětlen bezpečnostním osvětlením, je
označen svislým dopravním značení a až přehnaně vyznačen i vodorovným dopravním
značením (V7, V12e, symboly A11 vyznačené na vozovce). Na rozdíl od nového přechodu,
postrádá původní přechod bezpečnostní osvětlení, není správně označen svislým dopravním
značením, je vyznačen pouze vodorovným dopravním značení č. V7 a jeho délka přibližně 11
metrů odporuje technickým a legislativním předpisům. Vzájemná vzdálenost přechodů pro
chodce je pouhých 50 m, což je zcela nevyhovující. V kontextu uvedeného je původní přechod
oproti novému z pohledů řidičů značně upozaděn. Tento diametrální rozdíl ve vyznačení téměř
shodných situací je nepřijatelný. Zásadní riziko původního přechodu však spočívá v jeho
nevhodném umístění bezprostředně před autobusové stání v zastávce. V praxi to znamená, že
v době, kdy v zastávce ve směru do města stojí autobus, není pro řidiče přijíždějící ze směru
od Valtic zajištěn téměř žádný rozhled na nástupní plochu přechodu. V důsledku téměř
nulových rozhledů hrozí výrazné riziko možného střetu vozidla s chodcem vstupujícím do
vozovky.
Policie ČR tímto dává podnět ke zrušení původního značně rizikového přechodu pro chodce.
Dle našeho názoru mělo dojít ke zrušení původního přechodu pro chodce již v době, kdy byl
uveden do užívání přechod nový. Vzhledem k blízkosti základní školy a sportovního areálu je
nutné celou záležitost ohledně zjištěných rizik vnímat velice obezřetně a řádně se věnovat
jejich odstranění.
2. V blízkosti řešené lokality se nachází nelegální sjezd ze sil. I/40 směrem k ul. Slunečná. Na
tento nelegální stav Policie ČR již opakovaně upozorňovala.
Policie ČR dává podnět ke zrušení nepovoleného sjezdu ze sil. I/40 a zabránění jeho
obnovení.
3. Podél ul. Valtické je umístěno množství reklamních zařízení, která odvádějí pozornost
účastníků silničního provozu a výrazně zvyšují riziko vzniku kolizních situací nebo dopravních
nehod.
Policie ČR dává podnět k odstranění nepovolených reklamních zařízení.

Dopravní prostor je nutné vnímat komplexně a bezpečnost účastníků silničního provozu
řešit s ohledem na všechny skutečnosti. Vzhledem k výše uvedeným bodům je evidentní, že pouhá
instalace a provozování měřiče rychlosti není dostatečným řešením pro dosažení vyšší bezpečnosti
silničního provozu.
Souhlas Policie ČR s umístěním a provozováním měřiče rychlosti je omezen na 12 měsíců
od data vydání stanoviska. V případě požadavku na další provozování měřiče rychlosti je nutné
vyžádat aktuální souhlas Policie ČR. Při aktualizaci stanoviska bude Policií ČR přihlíženo
k odstranění výše uvedených rizik a k zrealizovaným úpravám dopravního prostoru, směřující ke
zvýšení bezpečnosti silničního provozu. V případě dalšího projednání s Policií CR bude důsledně
posuzováno odstraněni rizikových faktorů.
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