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Vyjádření k  vážení nákladních vozidel na krajské komunikaci v Kozlovicích a 

radarovému měření rychlosti na silnici I/55, ulice Hulínská v křižovatce na Lověšice.   

 

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. 
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