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Návrh pro 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 8. 2017 

Zpravodaj:  Radek Pospíšilík, předseda Výboru pro místní části 

Navrhovatel:  Výbor pro místní části 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Informace z Výboru pro místní části - systém měření rychlosti na křižovatce Hulínská -  

k podjezdu u Lověšic, systém vážení nákladních automobilů a měření rychlosti na ul. 

Grymovská v Kozlovicích.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1.  bere na vědomí návrh Výboru pro místní části schválit záměr na 

a. realizaci systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků na křižovatce 

Hulínská - Lověšice v obou směrech, 

b. realizaci systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků v místí části Lýsky v 

obou směrech,  

c. na realizaci systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků na ul. Grymovská 

v Kozlovicích, 

d.  
2. bere na vědomí doporučení Výboru pro místní části uložit radě jednat s krajským úřadem 

ohledně vysokorychlostního vážení na ul. Grymovská v Kozlovicích, 

 

3. ukládá Radě města Přerova zabývat se doporučeními výboru dle bodu 1 a 2 tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbory MMPr 

Stanoviska a vyjádření jednotlivých odborů MMPr jsou s ohledem na jejich rozsah uvedena v 

důvodové zprávě. 

 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

O vyjádření byl požádán také VPRID, který problematiku projednával  na svém zasedání 9.8.2017. 

Svým usnesením VPRID doporučuje zastupitelstvu uložit Radě města Přerova realizovat systém 

měření rychlosti a správy dopravních přestupků na křižovatce Hulínská - Lověšice v obou směrech, v 

místí části Lýsky v obou směrech a na ul. Grymovská v Kozlovicích, a dále VPRID doporučuje ZM 



uložit RM jednat s krajským úřadem ohledně vysokorychlostního vážení na ul. Grymovská v 

Kozlovicích. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Výbor pro místní části se na svém zasedání dne 15. 6. 2017 zabýval mimo jiné problematikou systému 

měření rychlosti na křižovatce Hulínská - k podjezdu u Lověšic, v obci Lýsky a systém vážení 

nákladních automobilů a měření rychlosti na ul. Grymovská v Kozlovicích.  

  

V zápisu z jednání výboru je podrobně uvedeno, jak byla za přítomnosti Daniela Fuska, zástupce 

společnosti Bezpečná města a Michaela Šturma, zástupce Asociace krajů, problematika projednávána. 

Tento zápis je k dispozici na webových stránkách města, stručněji je způsob projednání popsán v 

následující části důvodové zprávy.  

  

Systém měření rychlosti na křižovatce Hulínská - k podjezdu u Lověšic, v obci Lýsky 
Na jednání výboru zaznělo, že o problémech s dodržováním, resp. nedodržováním rychlosti se již 

dlouho hovoří a vzhledem k tomu, že ani Policie ČR, ŘSD ani kraj situaci nepomohla vyřešit, mohlo 

by být možným řešením pořízení systému měření. 

D. Fusek vysvětlil, jakým způsobem funguje systém měření – od identifikace problému přes technické 

záležitosti (výběr zařízení, stavební povolení - technické záležitosti, majetkové, pozemkové vztahy, 

křížení sítí). Vysvětlil rozdíl mezi bodovým a úsekovým měřicím zařízení. Po instalaci je provedeno 

měření, je třeba zajistit vydání certifikátu, kolaudaci a následně zařízení předat Policii ČR nebo 

Městské policii do užívání. Zhruba do půl roku je možné získat stavební povolení, samotná instalace je 

otázkou 2 dnů, jediné, co je náročnější, je elektrická přípojka. Zařízení pracuje automaticky, 

nepřetržitě, bezobslužně. 

O měření hovořil P. Šturm. Jediný, kdo smí řešit přestupky je obec na základě zajištění důkazního 

materiálu (zpravidla městskou policií). Hovořil o způsobu sankcionování a výběru pokuty. Řekl, že ze 

zkušeností je zřejmé, že jediným způsobem, jak dosáhnout zpomalení rychlosti, je skutečně represe. 

Při nepřetržitém provozu měření lze snížit až o 90% přestupkovost, resp. snížení rychlosti. Ze 

zkušenosti uvedl, že je výhodnější instalovat zařízení postupně, ne několik zařízení najednou. 

Předseda uvedl, že v Přerově jsou 3 lokality, které jsou z pohledu rychlosti na příjezdu do města 

problematické a dotázal na cenu. K tomu bylo uvedeno, že měřicí zařízení, o kterých hovořili, jsou 

vyhrazená zařízení vymezená v zákoně, jsou různé systémy a je otázka, zda se kupuje zařízení se 

službou nebo bez, jsou zařízení, která umí měřit 2 jízdní pruhy atd. Cena za jedno zařízení se pak 

pohybuje cca v rozmezí 0, 8 – 1,5 mil. Kč. Elektronické systémy jsou napojeny přímo na Městskou 

policii a na systém dopravních agend, usnadňující zpracování pokut (napojení na spisovku, 

pohledávky…). To zabezpečí, že spolu s enormním nárůstem přestupků nedojde k enormnímu nárůstu 

zaměstnanců, kteří se budou vyřizováním této agendy zabývat.  

Členové výboru diskutovali k problematice, k upozorňování řidičů, hustotě dopravy, k očekávaným 

změnám v dopravě po realizaci dálnice, zmiňovali příklady z jiných měst a zemí, hovořilo se o výši a 

návratnosti investice, náročnosti „pokutové“ agendy, tvrdosti sankcí, umístění zařízení, funkčnosti a 

účelnosti, dotačních titulech (neumožňují sankcionování řidičů).  

Po ukončení diskuse předseda nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení, bylo přítomno 10 členů 

s právem hlasovat, pro byli všichni: 

Usnesení VMČ/26/41/2017 

VMČ doporučuje ZM Přerova: 

schválit záměr na 

b. realizaci systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků na křižovatce Hulínská 

Lověšice v obou směrech 

c. realizaci systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků v místí části Lýsky v obou 

směrech.  



  

Systém vážení nákladních automobilů a měření rychlosti na ul. Grymovská v Kozlovicích.  
V další části zasedání de projednával problém Kozlovic - po letech se podařilo zajistit snížení tonáže a 

rychlosti, avšak dopravní značení není často respektováno a obcí projíždí velké množství aut (domy 

jsou blízko komunikace, silný provoz, výjezdy…). Zaznělo, že kraj bude realizovat opravu 

komunikace a místní mají obavu, aby nechtěl následně tonáž navýšit.  

D. Fusek poskytl obecnou zjednodušenou informaci ke stacionárnímu a vysokorychlostnímu vážení. 

Vysvětlil, jak jednotlivé typy fungují s tím, že stacionární vážení je nepružný, málo účinný a nákladný 

systém. Vysokorychlostní vážení je realizováno na základě stavebního povolení a funguje nepřetržitě, 

automaticky, bezobslužně, zaznamenává a dokumentuje údaje, jeho pořízení je však finančně náročné 

s relativně dlouhou návratností. P. Šturm uvedl, že s ohledem na to v asociaci navrhli nějaký systém 

zavádění, noví hejtmani návrh odsouhlasili, takže by se měla postupně strategie realizovat. Měření 

rychlosti je sice obdobné, ale při vážení na silnicích 1., 2. a 3. třídy je vážicím orgánem krajský úřad, 

město může vážit pouze na komunikacích v majetku města. Sdělil, že také s hejtmanem Oklešťkem o 

této problematice hovořil, i on tuto myšlenku podporuje. Dovede si tedy představit, že by se město 

Přerov mohlo a mělo ucházet o to, aby se v kraji stalo součástí pilotního projektu (město musí kraj 

požádat). Vysvětlil, jakým způsobem následně probíhá sankcionování a jaké jsou dopady umístění 

zařízení. Přestupky následně řeší ORP, avšak výnosy z pokut z vážení nezůstávají městu, jen jejich 

část. Zdůraznil, že důkazním materiálem na „projetí“ značky zatím není zaznamenání automatickým 

zařízením.  

V diskusi zazněla celá řada informací z problémů v Kozlovicích – lidem zejména vadí samotný 

průjezd kamionů, opakovaně zaznělo, že nyní mají povoleno vjezd vozidla 12 tunová a mají obavu, 

aby po opravě komunikace nedošlo k navýšení tonáže. Po ukončení diskuse předseda nechal hlasovat 

o předloženém návrhu usnesení, bylo přítomno 10 členů s právem hlasovat, pro byli všichni: 

Usnesení VMČ/26/42/2017 

VMČ doporučuje ZM Přerova: 

1. schválit záměr na realizaci systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků na ul. 

Grymovská v Kozlovicích. 

2. uložit radě jednat s krajským úřadem ohledně vysokorychlostního vážení na ul. Grymovská v 

Kozlovicích.   

V následující části důvodové zprávy jsou uvedeny informace a stanoviska dotčených odborů k 

problematice:  

Vedoucí odboru vnitřní správy Mgr. Petr Karola předložil následující vyjádření:  
Na základě materiálu projednávaného na 26. schůzi Výboru pro místní části, konané ve čtvrtek 15. 

června 2017, byl TAJ MMPr zadán dotčeným odborům, tedy i odboru VNITŘ úkol, provést 

kvalifikovaný odhad nákladů, které by si vyžádalo zavedení výše zmíněných systémů. Dle podkladů 

od ESŽ počítáme s nárůstem o 3 zaměstnance. Předkládám odhad za VNITŘ, viz níže. Ceny včetně 

DPH 

  

Jednorázové náklady:  
1. Technika: Počítáno na 3 zaměstnance 

PC sestava: 25.000,- 

MS office 10.000,- 

Příslušenství: powerbanka/USB flash 550,- 

Token: 600,- 

2 certifikáty (VCA,QCA): 800,-  

Licence antivir: 1000,-  

Licence Kerio e-mail.schránka: 1000,-  

docházka čip: 100,-  

CELKEM bez tiskárny: 39.050,- /os * 3 = 117.150,- 

  

Tiskárna pokud pro každého:  

cca na 1 zaměstnance 51.050,- až 74.050,-/os 

CELKEM pro tři osoby 153.150,- až 222.150,- Kč, průměr 187.650,- Kč 

  



Tiskárna pokud společná pro tři pracovníky:  

39.050 * 3 + 12.000 (nebo 35.000)= 129.150,- až 152.150,- celkem, průměr 140.650,-  

  

Celkem dle variant tiskového řešení 257.800,- až 304.800,-  

  

2. Vybavení kancelář (3), jednací místnosti (1) nábytkem + stavební úpravy (malování apod.) 

Vybavení kanceláře počítáno 40.000,- / 1 kancelář + 50.000,- / jednací místnost – celkem tedy 

vybavení nábytkem 170.000,- 

Vymalování, výměna podlahové krytiny a další drobné opravy a úpravy do 50.000,- pro všechny 

kanceláře a pracovníky. 

Celkem 220.000,- 

  

3. Přístupy do Vity - 3. Odhad nákladů je cca 49.000 Kč celkem za 3 osoby. K této jednorázové platbě 

činí 5% ročně technická podpora. 

  

CELKEM jednorázově nutno vynaložit 526.800,- až 573.800,-  

Trvalé náklady:  
1. Poštovné  

Počítáno 3000 přestupků/ 1 měsíc, s tím, že 70% zaplatí na výzvu (1 doporučený dopis) a 30% půjde 

do správního řízení (minimálně 2 doporučené dopisy) + odvolání cca 200 (2 doporučené dopisy). 

Nejlevnější dopis doporučený s dodejkou, modrý nebo červený pruh 49,6,- pro potřeby odhadu 

zaokrouhlujeme na 50,- tj.: 

3000*50 = 150.000,- 

30% z 3.000 je 900 po 2 dopisech, tj. 1.800*50 = 90.000,- + 150.000,- = měsíční nárůst min. o 

240.000,- K tomu nějaké odvolání (odhad 200) u správního řízení, tj. další náklady na dopisy, 400*50 

= 20.000,- a jsme na cca 260.000,-/měsíčně navíc, tj. 3.120.000,-/rok 

Pozn.: na výstupu se jedná prakticky o více než 100% nárůst v počtu zpracovaných dopisů/den 

  

2. Nájem: + 4 místnosti (3x kancelář, 1x jednací místnost) + Služby 

Nájem a služby – počítáno navýšení cca 5.000 Kč / 1 kancelář / 1 měsíc. Za 4 kanceláře to tedy 

vychází 20.000,- / 1 měsíc včetně DPH, tj. 240.000,- / rok 

  

3. Kancelářské potřeby 

Na jednoho pracovníka cca 13.000,- / 1 pracovník / 1 rok – pro 3 pracovníky, celkem tedy 39.000,- / 

rok za kancelářské potřeby a tonery. 

- Papír: cca 15.000,-/rok, obálky s pruhem á 1,38,- Kč kus, při cca 5.200 dopisů / měsíc = 7.176,-

/měsíc, tj. 86.112,-/rok 

  

4. Certifikáty, licence antivir, licence emailová schránka 

- Certifikáty (VCA, OCA): 2.400,-/rok 

- Licence antivir: 1.230,-/rok 

- Licence Kerio e –mailová schránka: 780,-/rok 

Celkem 4.410,- / rok 

  

CELKEM každoroční náklad 3.504.522,-  

Vedoucí odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu Ing. Jitka 

Kočicová předložila následující vyjádření:  
Vyjádření k nabídce řešení systémů pro zklidnění dopravní situace – stacionární radar  

Již v letech 2012 – 2014 bylo městu opakovaně nabízeno umístění stacionárních radarů, dokonce 

vypracována firmou i ekonomická analýza – jak nákladů, tak výnosů ze zaplacených výzev 

provozovatelů vozidel. Projekt tehdy předpokládal 3 000 přestupků za měsíc, aniž by bylo určeno 

místo, kde radar/y budou umístěny. V konkrétním případě Lověšic víme, že se jedná o frekventovanou 

silnici I. třídy, kdy údaje o denním průjezdu vozidel se pohybují okolo 7 000 vozidel v obou směrech. 

Odhadnout kolik vozidel překročí dovolenou rychlost je nereálné, proto v dalších úvahách zůstáváme 

u 3 000 přestupků měsíčně.   



Výstup ze stacionárního radaru musí pořídit jedině strážník MP (náročnost řeší ve svém vyjádření 

ředitel MP), který oznámení předá na odd. dopravně správních agend. Při zpracování jsou vyřazovány 

nekvalitní fotografie s nečitelnými značkami a vozidla s RZ jiné země než ČR. Zpracování je 

prováděno v programu Správa dopravních přestupků (SDP), který dle získaných informací v Lysé nad 

Labem není kompatibilní se spisovou službou, ani s programem VITA (program na evidenci a 

zpracování přestupků) či ekonomickým systémem (evidence předepsaných plateb, kontrola jejich 

úhrady). Jedná se tedy o samostatný software, ve kterém jsou výstupy z radaru zpracovány a pouze 

krátkodobě uchovávány.  

Při počtu 3 000 přestupků měsíčně připadá denně ke zpracování formou výzvy provozovateli vozidla 

cca 150 oznámení, tj. založení spisu, zjištění provozovatele vozidla, vypsání výzvy, pořízení obálky, 

zapsání odesílané písemnosti do spisové služby a zadání platby do ekonomického systému. K tomu 

úřední osoba musí zpracovat vrácené doručenky, kontrolovat došlé platby. Lze reálně tedy uvažovat 

minimálně o 3 úřednicích, kteří by zpracovávali prvotní výstupy. Samozřejmě ne všem 

provozovatelům se podaří výzvu doručit, tj. opakované odesílání (zjišťování adresy, pobytu…), a ne 

všichni výzvu v 15 denním termínu uhradí. Je však třeba platby hlídat i nadále, protože někteří v 

rozporu se zákonem uhradí i po této lhůtě (za 2 – 3 měsíce), kdy je povinnost platbu vrátit i s úrokem. 

Po neuhrazení výzvy do 15 dnů nastupuje správní řízení, odhadem se jedná min. o 30 % případů, kdy 

řízení o nich může vést jedině úřední osoba splňující podmínky jednak dle zák. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (§ 111 – vysokoškolské vzdělání nejméně Mgr. v oboru 

právo na VŠ v České republice nebo Bc. a odborná zkouška provedená u MV ČR) a také musí mít 

zvláštní odbornou způsobilost na úseku dopravních přestupků. Vzhledem k náročnosti správního řízení 

na úseku dopravních přestupků by to znamenalo min. dalšího úředníka s popsanou kvalifikací navíc, 

když v současné době je úsek dopravních přestupků plně vytížen, aniž by se ještě projevilo 

prodloužení doby zániku odpovědnosti za přestupek (z 2 na 3 roky u fyzické osoby, z 3 na 5 let u 

právnické osoby).  

Náklady na poštovné, kanceláře, techniku atp. uvádí ve svém vyjádření Mgr. Karola, ovšem je nutno 

počítat i s náklady na vstupní vzdělávání úředníků (povinné zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, 

odborná zkouška) a jejich průběžné povinné vzdělávání (6 dnů ročně).  

Na uvedeném úseku u obce Lověšice skutečně reálně dochází k překračování dovolené rychlosti, a to 

jak v úseku s omezením na 70 km/h, tak na úseku 50km/h. Dle statistiky PČR v letech 2014 - 2016 

došlo na křižovatce na Lověšice k 3 dopravním nehodám (2 lehká zranění a 1 těžké zranění) a ve 

stejnou dobu v místní části Přerov - Lýsky ke 2 dopravním nehodám (1 lehké zranění). U jednoho 

konkrétního případu, který byl řešen v přestupkovém řízení, nebyla na vině rychlost vozidla jedoucího 

po hlavní silnici, ale naopak vinna byla řidička vyjíždějící z vedlejší silnice od místní části Lověšice, 

čímž způsobila vážné zranění sobě a lehčí zranění osobám ve vozidle, které jelo předepsanou 

rychlostí.  

V roce 2014 jsme se zúčastnili prezentace v Lysé nad Labem, kdy stacionární radar je umístěn v obci 

Starý Vestec, MP města Lysá nad Labem zde provádí dálkové měření. Důvodem bylo trvalé 

překračování rychlosti v obci, když se jedná o silnici II. tř., rovný průtah obcí, která je souběžná s 

dálnicí na Prahu, tudíž jejím užitím se řidiči vyhýbají poplatku. Umístěním radaru se měla řešit 

bezpečnost provozu – blízkost školy. Dle získaných informací je zpracováváno měsíčně cca 2000 

přestupků, počet se za dobu umístění (2 roky) nezměnil. Takže lze říci, že by pravděpodobně bylo 

účelnější pro zklidnění dopravy jiné řešení, např. retardéry, inteligentní semafor, častý dozor v obci 

buď hlídkou PČR nebo MP, kdy byl postihován za porušení dopr. předpisů konkrétní řidič se všemi 

důsledky, tj. i připsáním bodů – jako provozovatel může x krát uhradit pokutu, podstatně nižší, a 

nejsou mu připsány body.  

Tím se dostáváme k jádru věci – není určitě účelem postihovat řidiče, kteří překročí rychlost o cca 5 – 

10 km/h, když toto jejich jednání nemá až takový dopad na bezpečnost a plynulost dopravy. 

Problémem na silnicích jsou řidiči, kteří rychlost překračují o 20 a více km/h a jejichž jednání je i 

přísněji postižitelné, v případě opakovaného přestupku je vysloven i zákaz řízení na dobu 6 – 12 

měsíců. Právě na tyto řidiče by mělo být bezpečnostní opatření zaměřeno – tj. např. upozorňující 

značka na měření radarem, výrazné piktogramy na vozovce s vyznačenou rychlostí, častá fyzická 

přítomnost jak policie ČR, tak strážníků MP a měření rychlosti s tím, že jsou postihováni na místě 

(případně předáni do správního řízení u vyššího překročení rychlosti nad dovolenou mez) konkrétní 

řidiči, kterým je přestupek zapisován do bodového hodnocení řidiče.  



  

Vedoucí odboru ekonomiky Ing. Eva Řezáčová a vedoucí oddělení místních příjmů Ing. Milena 

Lanžhotská předložily následující vyjádření:  
Na základě materiálu projednávaného na 26. schůzi Výboru pro místní části, konané ve čtvrtek 15. 

června 2017, byl TAJ MMPr zadán dotčeným odborům úkol, provést kvalifikovaný odhad nákladů, 

které by si vyžádalo zavedení výše zmíněných systémů.  

Při zpracování OE vycházel z informací odboru ESŽ, tedy předpokladu 3 000 přestupků měsíčně s 

tím, že k vymáhání by bylo postoupeno 20%, tj. 600 přestupků měsíčně. 

K datu 30.06.2017 OE vymáhá na pracovišti sankčních plateb 6.236 případů prostřednictvím 

pracovních úvazků 2,5 zaměstnanců.  

Vzhledem k očekávanému počtu případů souvisejících se zavedením výše uvedeného systému měření 

(7.200 případů/rok) předpokládáme nutnost navýšení pracoviště o 2 zaměstnance, kteří by byli 

zařazeni v 9. platové třídě dle katalogu prací ve veřejných službách a správě, přičemž je nutné 

zahrnout i výdaje na školení a ZOZ. Jejich činnost by se týkala veškerých procesů v rámci vymáhání v 

souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, jako je např. zasílání 

upozornění na nedoplatek dlužníkům, zjišťování jejich majetkových poměrů, vystavování exekučních 

příkazů a zasílání nabytí právní moci, případně na základě žádosti dlužníků vystavení rozhodnutí o 

posečkání daně (splácení ve splátkách, či odklad splátek), vyhotovení návrhů na vymáhání nedoplatků 

soudním exekutorem, kterému by předcházela předlustrace dlužníků, přihlašování nedoplatků do 

dražby, vedení spisu atd.  

Odhad dalších nákladů vychází z podkladů zpracovaných VNITŘ:  

Jednorázové náklady:  
Technika - počítáno na 2 zaměstnance 

PC sestava: 25.000,- 

MS office 10.000,- 

Příslušenství: powerbanka/USB flash 550,- 

Token: 600,- 

2 certifikáty (VCA,QCA): 800,-  

Licence antivir: 1000,-  

Licence Kerio e-mail.schránka: 1000,-  

docházka čip: 100,-  

CELKEM bez tiskárny: 39.050,- /os * 2 = 78.100,-Kč 

  

Tiskárna pro každého:  

cca na 1 zaměstnance 51.050,- až 74.050,-/os 

CELKEM pro dvě osoby 102.100,- až 148.100,- Kč, průměr 125.100,- Kč 

  

Celkem dle průměru 203.200,- Kč  

  

Vyčlenění kanceláře, její vybavení nábytkem apod. pro 2 zaměstnance 100.000,- Kč 

  

  

CELKEM jednorázově 303 200,- Kč  

Trvalé náklady:  
Poštovné  

Ze 7.200 případů postoupených ročně k vymáhání předpokládáme: 

cca 20 - 30% dlužníků bude opakujících se, tzn. cca 5.000 dlužníkům bude před samotným 

vymáháním zasláno upozornění na nedoplatek (obyčejná listovní zásilka - 9,50 Kč, zaokrouhleno na 

10,- Kč), tzn. 50.000,- Kč/rok,  

u 3.000 dlužníků bude vydán exekuční příkaz (doporučený dopis s modrým pruhem – 49,60 Kč, 

zaokrouhleno na 50,- Kč), tzn. 150.000,- Kč/rok, 

cca u 500 dlužníků bude na základě jejich žádosti vydáno rozhodnutí o posečkání (doporučený dopis s 

modrým pruhem 50,- Kč), tzn. 24.800,- Kč/rok.  

Roční náklady na poštovné by činily minimálně 224.800,- Kč. 

  



Kancelářské potřeby 

Na jednoho pracovníka cca 13.000,- / 1 pracovník / 1 rok – pro 2 pracovníky, celkem tedy 26.000,-

Kč/rok za kancelářské potřeby a tonery. 

Papír: cca 10.000,- Kč/rok, obálky s pruhem á 1,38,- Kč kus, při cca 3.500 dopisů /rok = 4.830,- Kč/ 

rok + obálky obyčejné á cca 1,- Kč kus tj. 5.000,- Kč/rok 

  

Certifikáty, licence antivir, licence emailová schránka 

- Certifikáty (VCA, OCA): 1.600,-/rok 

- Licence antivir: 820,-/rok 

- Licence Kerio e –mailová schránka: 520,-/rok 

Celkem 2.940,- / rok 

  

CELKEM každoroční náklad 273.570,- Kč  
  

  

Ředitel Městské policie Mgr. Omar Teriaki předložil následující vyjádření:  
Vyjádření k nabídce řešení systémů pro zklidnění dopravní situace 

K záležitosti možné realizace statických úsekových silničních rychloměrů (dále jen statické radary) je 

nutno říci, že ve městě Přerově je velmi nešťastně koncipována dopravní infrastruktura, která činí 

Přerov v rámci průjezdnosti vysoce diskomfortním a není zde mnoho míst, kde je nezbytně nutné 

korigovat rychlost. Těch několik málo míst je korigováno nepravidelně prováděným měřením 

rychlosti hlídkou městské či státní policie za pomoci mobilního certifikovaného radaru. Zmiňovaný 

úsek ulice Hulínské byl problematický v době její rekonstrukce, kdy ještě před kolaudací zde došlo k 

vážné dopravní nehodě. Co se týká nehodovosti posledních 3 let, tak je dle statistiky DI Policie ČR 

zcela zanedbatelná. Na obou úsecích provádí nepravidelné měření rychlosti Policie ČR.  

Samozřejmě nelze podceňovat jakýkoli systém, který vede ke zvýšení bezpečnosti ať formou 

prevence, tak i formou represe. Tento projekt bude aktuální k diskuzi v okamžiku, kdy dojde k úpravě 

dopravní infrastruktury, a to v okamžiku postavení obchvatu či průpichu. Do té doby je zde riziko 

zmařené investice, jelikož je pravděpodobné, že po uskutečnění výstavby obchvatu či průpichu se 

dopravní situace (hustota průjezdnosti, dopravní zátěž) změní.  

I když je systém automatizovaný, tak je nutné si uvědomit, že při výstupu je vždy potřeba živý jedinec 

(úředník). Městská policie, jako orgán mající dle zákona oprávnění realizovat měření rychlostí, by 

byla provozem tohoto systému částečně personálně zatížena a byla by pouze jakýmsi prostředníkem 

mezi systémem statických měřičů rychlostí a správním orgánem (úředníky) řešící zjištěné přestupky. 

Personálně by dle odhadu bylo nutno navýšit personální stav MP o 1 zaměstnance 450 000,-Kč (plat)/ 

rok + 120 000 na školení a vybavení + PC (cca 30 000,-). Personální, časová a finanční náročnost je v 

dané chvíli spíše otázkou pro věcně příslušný správní orgán, který by byl daným systémem nejvíce 

zatížen. Také je nutné brát v potaz i finanční náročnost údržby a revize (každoroční zajišťování 

certifikace jednotlivých přístrojů, správu, pojištění, apod). To by pro změnu zatížilo správce 

městského majetku. 

Je nutno upozornit, že nelze předpokládat, že až by se systém zrealizoval a uvedl do provozu a zjistilo 

se, že není možné z personálních či technických důvodů nárůstu zaznamenaných případů porušení 

rychlostí řešit, tak že se bude systém pouštět jen na určitou dobu, aby těch případů k řešení nebylo 

tolik nebo by se dokonce na radarech stanovila vyšší hodnota povolené rychlosti, než která je 

stanovená zákonem či DZ. Veškeré obdobné odchylky by mohly být Policii ČR vyhodnoceny jako TČ 

zneužití úřední osoby. Z toho důvodu je nezbytné řádně zvážit účelnost daného systému ve vztahu k 

současné dopravní situaci, finanční prostředky k jeho pořízení a každoroční údržbě (včetně certifikací 

přístrojů) a následně i dostatečného personální posílení příslušného orgánu, který bude mít na starosti 

danou agendu. 

  

  

Vedoucí personálního oddělení Bc. Radek Kuchta doplnil následující vyjádření:  
Dle předpokladů jednotlivých vedoucích odborů o nárůstu počtu pracovníků, kteří by se zabývali touto 

problematikou, tj. 3 pracovníci ESŽ, 2 pracovníci OE a 1 strážník dojde ke zvýšení mzdových nákladů 

a nákladů na vzdělávání o cca. 3.350.000,-Kč/ rok. 



5 zaměstnanců magistrátu  

- plat s odvody (5x500 tis.) … 2.500.000,- Kč 

- náklady na vzdělání (5x 30 tis. zkoušky odborné způsobilosti)…150.000,-Kč 

- povinné roční vzdělávání (5x6x2 tis.) …60.000,-Kč 

1 strážník 

- plat s odvody …520.000,-Kč 

- vzdělávání …120.000,-Kč  

Celkem : 3.350.000,-Kč  

Alexandr Salaba, pověřený vedením odd. dopravy připravil následující stanovisko: 
Uvažované řešení statického vážení nákladních vozidel před vjezdem do Kozlovic u Přerova by zcela 

jistě přispělo ke zmenšení destrukcí povrchů vozovek, prodloužení intervalů mezi opravami a tím i ke 

zmenšení finančních nákladů na jejich opravy. Pořizovací cena je ale natolik vysoká, že by šlo 

uvažovat pouze o variantě, kdy tuto celou akci zaplatí olomoucký kraj a na magistrátu Přerov bude 

pouze evidenčně správní činnost a údržba tohoto systému. Není prozatím jasné, do jaké míry by došlo 

k navýšení činnosti odboru ESŽ . Vzhledem k tomu, že prozatím existuje dopravní omezení pro 

průjezd kamionů přes Kozlovice ( mimo současnou povolenou objížďku), tak instalaci tohoto zařízení 

v tuto chvíli nedoporučujeme.  

  

Na otázku statického radarového měření se lze podívat z několika úhlů. Proti sobě stojí především 

finanční náročnost instalace a provozování tohoto systému, včetně navýšení pracovních míst 

magistrátu a státní služby a bezpečnost řidičů, chodců, cyklistů a ostatních účastníků silničního 

provozu. Statistika nehod sice ukazuje na malou nehodovost v tomto úseku, ale to je dáno tím, že tento 

úsek je velmi nebezpečný a řidiči jsou tedy velmi pozorní (zrovna v tomto týdnu se stala dopravní 

nehoda dvou nákladních vozidel a je zdemolovaný ostrůvek, který by měl chodce chránit!). Za 

poslední dva roky došlo k velkému nárůstu intenzity dopravy. Vzhledem k situaci, že se dokončí úsek 

D1 z Lipníka nad Bečvou a tranzit bude pokračovat přes Přerov na D1 Říkovice, tak lze další nárůst 

dopravy ještě předpokládat. Dokončení posledního úseku D1 nebude dříve než za pět let a možná to 

bude i později. Již dnes je přejetí ulice Hulínské ve směru od společnosti JAP do Lověšic ruskou 

ruletou. Při současné intenzitě dopravy téměř 100% řidičů nedodržuje povolenou rychlost a běžně se v 

tomto úseku jezdí 100 km rychlostí.  

V rámci zvýšení bezpečnosti tohoto úseku budou v průběhu měsíce srpna, po dohodě s ŘSD, 

nastříkány do jízdních pruhů piktogramy s padesátkou a dále jednáme o umístění maket policistů do 

této křižovatky. Více těchto pasivních opatření v tuto dobu realizovat nelze. Neznám statistiku měření 

policisty v tomto úseku, ale osobně jsem je potkal v tomto úseku naposledy v polovině minulého roku. 

Určitě by prospěla mnohem větší přítomnost policistů na tomto úseku, včetně kontrolních měření. 

V tuto chvíli doporučujeme výše uvedená opatření uvést do provozu a po 3 měsících vyhodnotit jejich 

účinnost. Pokud nedojde k potřebnému zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v daném úseku, tak 

jednoznačně doporučíme instalaci radarového měření. 

Závěrem ještě odhad příjmů 
S ohledem na to, že nejsou známy podmínky, za jakých by zařízení bylo provozováno, ani jaká bude 

vymahatelnost přestupků, lze předběžně očekávat měsíční příjmy ve výši okolo 600 tis. Kč, tj. ročně 

okolo cca 7,2 mil. Kč..  

 

 


