MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 11. 2019

Bod programu:

13

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Miroslav Mann, velitel městské policie; Mynář Petr, vedoucí odboru

Zpracoval:

Bc. Miroslav Mann

Název bodu:

Bezpečnost dopravy - úsekové měření rychlosti v obci Býškovice

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření:
a) odd.§ 5311 pol 6122 orj 13 org 40 19074 000000
+ 1 780 000 Kč
b) odd.§ 2299 pol 2212 orj 15 org 50 00000 000000
+ 1 780 000 Kč
ad a) výdaje na dodávku a instalaci úsekového obousměrného rychloměru v obci Býškovice
ad b) příjmy z pokut radary
T: 12. 12. 2019
O: Miroslav Mann, velitel městské policie

Předcházející usnesení ve věci:
Usnesení - RM 24 ze dne 4. 11. 2019

Důvodová zpráva:
Viz. soubor "Důvodová zpráva - radary - 2019 - Býškovice.docx".

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Mgr. Lucie Jandová

23. 10. 2019

Připomínky zapracovány

Rada města Hranic

4. 11. 2019

Doporučuje zastupitelstvu
města schválit.

Výsledek

Přílohy:
NAB19170 - Býškovice.pdf
Žádost - Býškovice.pdf
Důvodová zpráva:
Obec Býškovice se obrátila se žádostí na město Hranice o pomoc a spolupráci
k postupnému zklidnění dopravy v obci zejména snížením rychlosti projíždějících vozidel, o
kterou usiluje už od roku 2015.
Níže je uvedená statistika provozu na vytipovaných místech v obci vždy v délce měření 7
dnů. Ze statistiky vyplývá, že při průjezdu cca 10-15 tis. vozidel v sedmidenním cyklu je
rychlost nad 50km/h zaznamenána téměř u 80% vozidel. Ze statistiky vyhodnocení vyplývá,
že optimální se jeví měření úsekové.
Uvedená statistika je dostatečně vypovídající a přesvědčivá v tom, že je nezbytně nutné se
touto záležitostí v obci Býškovice zabývat (jak uvádí ve své žádosti starosta obce Býškovice,
která tvoří přílohu).
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Ostré spuštění měření rychlosti radarem v obci Býškovice je plánováno od 01.01.2020.
Celková cena je 1.771.899,80 Kč včetně DPH na dodávku a instalaci úsekového
obousměrného rychloměru v obci Býškovice na silnici II/438“. (viz kupní smlouva a nabídka
č. NAB19170 - Býškovice).
Roční servisní náklady činí 151.589 Kč, které budou zahrnuty do rozpočtu na rok 2020.
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Ke zpracování přestupků bude využit stávající software. Náklady na implementaci do
stávajícího SW ve výši cca 120.000 Kč budou zahrnuty do rozpočtu na rok 2020.
Obec Býškovice na své náklady vybuduje sloupy a přípojky.
Důvodem pro instalaci úsekového měření rychlosti je také nutnost kladného stanoviska
Dopravního inspektorátu Přerov, kde ing. Petr Šenk schválí jen úsekové měření rychlosti.
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