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Za s t u p i t e l s t vo  mě s t a  P ř e r o va  

 Přerov 14.9.2017 

Návrh pro 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 9. 2017 

Zpravodaj:  Ing. Jiří Kohout, člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Ing. Jiří Kohout, člen Rady města Přerova 

Zpracovatel:  Ing. Jiří Kohout, člen Rady města Přerova 

Název návrhu: 

Informace o zavádějícím způsobu informování zastupitelstva při projednávání návrhu 

výboru pro místní části v návrhu - 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 informaci o zavádějících a nepravdivých údajích uvedených v důvodové 

zprávě k projednávanému materiálu předloženým předsedou výboru pro místní části – 
Radkem Pospíšilíkem, 
 

2. ruší rozhodnutí zastupitelstva č. 850/30/2/2017. 
 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Vyjádření ředitele Městské policie Mgr. Omara Teriakiho: 

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 odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu Ing. Jitky 

Kočicové: 

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. 
 

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.  
 

 

Důvodová zpráva: 

 Na jednání 30. zastupitelstva dne 21.8.2017 při projednávání bodu 2.2 - výbory pro místní 
části, se projednával návrh týkající se systému měření rychlosti na křižovatce Hulínská -  k podjezdu u 
Lověšic, systém vážení nákladních automobilů a měření rychlosti na ul. Grymovská v Kozlovicích. Při 
projednávání tohoto bodu zaznělo mnoho nepřesností a účelových nepravd. Důvodová zpráva k 
tomuto bodu také obsahuje množství nepřesností.  
 Výše uvedené rozpory plynou ze zápisu z jednání výboru, signovaném předsedou výboru, a ze 
samotného jednostranného přednesení materiálu předsedou výboru, Radkem Pospíšilíkem. V 
materiálech je podrobně uvedeno, jak byla problematika projednána za přítomnosti Daniela Fuska, 
zástupce společnosti Bezpečná města a Michaela Šturma, zástupce Asociace krajů,. Také se objevují 
výroky směrem k nekvalitní práci PČR, které si předseda výboru neověřil.  
 Po ověření všech předkládaných informací lze konstatovat, že podkladové materiály 
neobsahovaly objektivní informace a tím bylo zastupitelstvo města uvedeno v omyl. 
 
 
Zjištěné nepřesností podkladů: 
 

1. Pan Fusek není zástupcem zástupce společnosti Bezpečná města a vzhledem k jeho působnosti 

ve společnosti CZECH RADAR a.s nejde o nezávislého odborníka.  
 
Jako nezávislého odborníka ho uvádí předseda výboru Radek Pospíšilík. Pan Fusek je přímým 
zástupcem společností CZECH RADAR a.s. a MECLYLEN a.s.. CZECH RADAR a.s je držitel 



koncesní listiny pro předmět podnikání "úřední měření" a autorizace k výkonu úředního měření v 
oboru měření rychlosti silničních vozidel podle zákona o metrologii. S Bezpečnými městy pouze 
spolupracuje, ale nemá mandát za tuto organizaci vystupovat.  
 

2. Michael Šturma není zástupce Asociace krajů  

 
Pan Šturma, dle sdělení RNDr. Jana Hodovského, ředitele Asociace krajů, není oprávněn za Asociaci 
krajů jednat.  
 

3. Zcela zcestná jsou vyjádření, že PČR v místě neměřila, a to proto, že místo není vhodné pro 

měření 
 
Z vyjádření Policie ČR, krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územního odboru Přerov 
plyne, že v předmětné lokalitě bylo v uplynulém období prováděno pravidelně měření rychlosti v 
závislosti na kapacitních stavech dopravního inspektorátu Přerov a to minimálně 3 dny v týdnu. Za 
zmíněné období bylo v uvedené lokalitě zjištěno cca 150 přestupků řidičů motorových vozidel. Tato 
výslednost byla zahrnuta i do pravidelného hlášení o předávání činnosti DI vedení města. Kontroly 
zaměřené na dodržování rychlostních limitů řidiči motorových vozidel boudou nadále pokračovat. 
 

Chyby v důvodových zprávách a nepřesné informace o práci PČR jsou natolik závažného 

charakteru, že reálnou situaci vykreslují zcela nereálně ve prospěch soukromých společností 

dodávající vybavení pro radarové měření. Z vyjádření kompetentních orgánů je silně 

diskutabilní, zda automatizované měření rychlosti povede k vyřešení naznačeného problému.  
 
 


