KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor služby dopravní policie
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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, určení místa
měření rychlosti - stanovisko
7

Na Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje byla
doručena žádost o prodloužení souhlasu a s umístěním stacionárního měřiče rychlosti na sil. I/40,
Břeclav ul. Valtická u přechodu pro chodce u tenisové haly. Předmětná záležitost již byla Policií ČR
v roce 2017 odsouhlasena.
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.

Platnost výše uvedeného stanoviska je dva roky od data vydání. Před uplynutím této doby
lze zažádat o prodloužení jeho platnosti. Naše stanovisko může být v průběhu jeho platnosti
upraveno, například z důvodu změny dopravně bezpečnostní situace. Záměrem Policie ČR je
zajištění podpory bezpečnosti silničního provozu v předmětné lokalitě, zejména bezpečnosti
chodců a zmírnění negativních vlivů silničního provozu. S cílem dosažení výše uvedeného by bylo
vhodné a žádoucí investovat finanční prostředky generované činností měřiče rychlosti zpět do
infrastruktury a zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Policie ČR bude průběžně sledovat
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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 Policií ČR zohledněny při dalším případném projednání problematiky
měřičů rychlosti.
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