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I/20 Pištín - České Vrbné, 

I/19 Chýnov obchvat, D55 

Otrokovice obchvat, I/35 

Střítež, D55 Kokory - 

Přerov 

SMV35 - MÚK Rádelský 

mlýn; D2 - rozšíření 

odpočívky Zeleňák; D1 - 

rozšíření odpočívky 

Jamenský potok a 

Mikulášov; D1 01191.A 

MÚK Brno jih; D1 01191.C 

Brno centrum - Brno jih; 

D1 01313 připojení 

Černovická terasa

D2 - odpočívka Lanžhot - 

nemění se připojení na D2, 

D1 rozšíření odpočívky 

Troubsko - původně se 

neměnilo napojení na D1, 

BA bude proveden ve fázi 

DUR

BI provedena v roce 2015 

na komunikacích dle 

vyhlášky v síti TEN-T a 

navíc na komunikacích, 

které ji nahrazují, ale 

nejsou v ní zahrnuty v celé 

ČR. Kraj Středočeský, 

Jihočeský, Ústecký a 

Karlovarský provedl BI  na 

silnicích I. třídy, které 

nejsou v síti TEN-T ani ji 

nenahrazují. 

Královéhradecký kraj - I/16 

Pilníkov, I/35 Úlibice - 

Konecchlumí, I/37 Nový 

Rokytník - odbočka 

Hajnice, Zlínský kraj - 

částečně I/35 a I/50.  V 

aplikaci CEBASS je 

okamžitý přehled, co bylo 

odstraněno, 

neakceptováno a co se řeší 

- do budoucna BI na všech 

silnicích I. třídy. 

D7 - sanace skalních 

zářezů, D7 - frézování 

odvodňovacích drážek, D6 - 

sanace nájezdové větve, 

I/4 Milín ošetření skal, I/9 

odstranění stromů, I/10 

mikrokoberec na 2 

úsecích, I/17, I/11, I/38 km 

193,530, I/50 - shluk 

nehod 43,683 - 45,005 

ano

Některé lokality byly 

sanovány správci i bez 

upozornění Policie ČR.

ano

29

30

MINISTERSTVA

Sanována v roce 2018 na základě podnětu Policie ČR

Jiný důvod, prosím uveďte:

Prohlídka prováděna dle "Metodiky":

Bezpečnostní audit proveden ve Fázi 1 a 2 na novostavbě silnice

U změny dokončené stavby silnice

Pokud nebyl proveden, prosím o uvedení důvodu

Aktivita

K2.1 Dodržovat zákaz zřizování a provozování reklamních zařízení podél dálnic a silnic I. třídy, s výjimkou označení provozoven nacházejících se v blízkosti pozemní komunikace a nabízejících služby bezprostředně související se silničním provozem. Aplikovat i na silnice I. třídy a nižší.

K1 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE „BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA“ 2008/96/ES A JEJÍ ROZŠÍŘENÍ NA OSTATNÍ SÍŤ SILNIC           

K1.2

K1.3

K1.4

K1.7

K1.2 Provádět bezpečnostní inspekce v rozsahu vymezeném v kapitole 4.1 „Metodiky provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikaci“ na všech druzích pozemních komunikací.          

K1.3 Postupně sanovat nehodové lokality identifikované dle mapového portálu http://sykrik.vectormap.cz/ a dle metodiky http://ideko.cdv.cz/

K1.4 Provádět prohlídky pozemních komunikací na síti TEN-T dle metodiky www.audit-bezpecnosti.cz 

K1.7 Zajistit dostatečný počet vyškolených odborníků dopravně inženýrských úseků Policie ČR a odborů dopravy KÚ pro provádění bezpečnostních inspekcí a bezpečnostních auditů.         

Počet vyškolených odborníků pro provádění BI a BA v roce 2018

Počet požadovaných odborníků v roce 2018

BI provedena na sinici

Nehodová lokalita sanována v roce 2018 na silnici

K1.1 Provádět bezpečnostní audit ve všech fázích projektové dokumentace na novostavbách na síti TEN-T, na ostatní síti minimálně ve Fázi 2 – posouzení Dokumentace pro územní rozhodnutí a Dokumentace pro stavební povolení, u změny dokončených staveb minimálně na dokumentace pro stavební povolení nebo 

K1.1

K1

K- KOMUNIKACE

K2 APLIKACE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ A NÁVAZNÝCH LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ PRO BEZPEČNĚJŠÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE
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667 - veškeré údaje o 

odstraňování reklam zasílá 

ŘSD pravidelně na MD - 

celkové uvedené počty se 

mohou lišit podle 

aktuálního stavu 

nahlašování situace 

jednotlivými správci

14

1467

1689

9

130

ne

jsou v návrhu

I/22 Strakonice, I/34 

Pohled, I/38 Osová Bítýška, 

I/11 Nebory - Oldřichovice, 

I/11 Oldřichovice - Bystřice 

I/16 Byšice, I/61 Buštěhrad 

- Lidice, I/46 Lašťany - 

křižovatka, I/26

I/6 průtah Karlovy Vary, 

I/13 Liberec, I/23

I/26 Chotěšov, I/27 

Kralovice, I/22 

I/9 Mělník Kokořínská x 

Nádražní, I/3, I/20, I/22, 

I/35 Trutnov - Mašov x 

III/2835, I/38 Štoky, I/38 

Radostín, I/34 Michalovice, 

I/34 Záboří u Humpolce, 

I/38 Havlíčkův Brod, I/34 

Božejov, I/46 Lašťany - 

křižovatka, D46 Žešov

Úprava křižovatky I/22 s 

III/0229 - vyhrazené jízdní 

pruhy pro cyklisty; úprava 

přechodu pro chodce - 

I/14 Horní Sytová - 

Hrabačov; obnova VDZ na 

všech silnicích I. třídy 

Královéhradeckého kraje; 

D46 Žešov - připojovací a 

odbočovací pruhy.

I/22, D46, I/14, silnice I. 

třídy Královéhradeckého 

kraje.

I/12 Přistoupim, I/16 

Byšice, I/16 Vítov, I/22, 

I/19, I/24, I/23, I/25, I/14 

Víchová nad Jizerou, I/14 

Rychnov nad Kněžnou 

(realizovalo město)

Legislativní podmínky pro řešení stromů, dle novelizace TP 99 byly v roce 2018:

V roce 2018 byly realizované obchvaty na silnici I. třídy č.:

V roce 2018 realizovány vjezdové ostrůvky na stávajících stavbách na silnici č.:

V roce 2018 realizovány vjezdové ostrůvky na nových stavbách na silnici č.:

Je vytvořena jednotná metodika postupu správců PK pro odhalování nepovolených reklamních 

Dělící pásy realizované na silnici č.:

Parkovací pruhy realizované na silnici č.:

Odbočovací  pruhy realizované na silnici č.:

Jaká úprava bezpečného dopravního prostoru byla realizována v roce 2018?

 Silnice č.:

Odstraněná reklamní zařízení podél dálnic

Počet odstraněných reklamních zařízení v režimu zvláštního užívání PK z důvodu nezabezpečení 

V roce 2018 byl zajištěn přechod pro chodce na silnici I. třídy č.

K2.2 Zintenzívnit a pravidelně vyhodnocovat kontrolní činnosti v oblasti dodržování zákonných podmínek pro provozování reklamních zařízení v ochranných pásmech všech typů pozemních komunikací a plnění zákonných povinností vlastníků reklamních zařízení a silničního správního úřadu při odstraňování reklamních 

K2.3 Zintenzívnit a pravidelně vyhodnocovat kontrolní činnosti v oblasti dodržování zákonných podmínek pro provozování reklamních zařízení v ochranných pásmech všech typů pozemních komunikací a plnění zákonných povinností vlastníků reklamních zařízení a silničního správního úřadu při odstraňování reklamních 

K2.4 Stanovit legislativní podmínky pro řešení stromů dle aktualizace TP 99, které tvoří pevné překážky v pozemních komunikacích a jsou vysazeny v rozporu s normou pro projektování pozemních komunikací.         

Odstraněná reklamní zařízení podél silnic pro motorová vozidla

Odstraněná reklamní zařízení podél silnic I. třídy

Revidovaná reklamní zařízení

Počet neprodloužený smluv pronájmu silničních pomocných pozemků:

K3.1 Zajistit postupnou výstavbu obchvatů měst a obcí a zpracování návrhů výstavby obchvatů měst a obcí, s přihlédnutím ke kategorii komunikace, dopravnímu zatížení, velikosti sídla, nákladům a dalším aspektům

K4.3 Realizovat dělicí pásy, parkovací a odbočovací pruhy na silnicích I., II. a III. třídy.

K4.4 Zajistit úpravy bezpečného dopravního prostoru

K4.2 Instalovat vjezdové ostrůvky na stávajících komunikacích a nových stavbách.

K2

K2.1

K2.2

K4.3

K4.4

K2.3

K2.4

K4

K3 VÝSTAVBA OBCHVATŮ MĚST A OBCÍ

K4.5 Zlepšovat přehlednost přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti

K3 K3.1

K4 ÚPRAVY DOPRAVNÍHO PROSTORU PRO ZRANITELNÉ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU



Ministerstvo dopravy Ministerstvo vnitra Ministerstvo obrany Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo financí - 

Generální ředitelství cel

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy
Ředitelství silnic a dálnic

Správa železniční dopravní 

cesty
MINISTERSTVA Aktivita

nasvícením  moderními 

osvětlovacími systémy, 

zkrácení délky přechodu, 

aplikace Rocbindy. 

8

8

2

0

0

I/4 Mýšlovice - úprava 

křižovatky, výměna SDZ, 

obnova VDZ, oprava 

povrchu; I/61 Buštěhrad - 

výstavba OK; I/35 x 

III/28437 - snížení 

rychlosti; OK Brněnská v 

Hradci Králové - fyzické 

oddělení jízdních pruhů; 

přestavba na  OK - I/11 

Šedivec, I/17 Hrochův 

Týnec; Olomoucký kraj - 

úprava stykové křižovatky 

vložením dopravního 

ostrůvku pro oddělení 

jízdních pruhů, zvětšení 

poloměrů zakružovacích 

oblouků.  

2723

330 61

330

468

528

1356

I/61 Buštěhrad, I/29 Písek, 

I/27 Železná Ruda, I/38 

Markvartice, I/11 Šedivec, 

I/17 Hrochův Týnec - 

dočasná s plastovými 

prvky

ne

ŘSD nemůže zavádět nové 

prvky - to zavádí MDČR. 

ŘSD spolupracuje na 

technických podmínkách a 

vzorových listech, které 

vycházejí z vyhlášky 

294/2015 Sb. a Vídeňské 

úmluvy.

208,8

871 + silnice I. třídy ve 

Středočeském kraji

K5.2 Uplatňovat technická opatření na křižovatkách k zamezení nedání přednosti v jízdě a to jak v extravilánu tak i intravilánu.         

Jaká technická opatření byla uplatněna k zamezení nedání přednosti v jízdě v roce 2018? Prosím 

vyjmenujte:

Počet provedených revizí rozhledových trojúhelníků na silnicích I. třídy:

Zjištěné nedostatky:

Školení pro odpovědné pracovníky seznamující pracovníky KÚ s novelami TP byla v roce 2018 

K6.1 Průběžně seznamovat odpovědné krajské pracovníky s novelami TP formou školení pro správce PK, resp. pro odpovědné pracovníky v terénu.

Počet křižovatek podrobených revizi na MK

Zjištěné nedostatky ve stavebním uspořádání, počet:

z toho na křižovatkách

Zjištěné nedostatky ve srozumitelnosti dopravního značení, počet:

z toho na křižovatkách

Zjištěné nedostatky ve viditelnosti dopravního značení, počet:

z toho na křižovatkách

K5.4
Nově realizované okružní křižovatky v roce 2018:

Počet křižovatek podrobených revizi celkem

Nově ověřené dopravní značky v roce 2018 (prosím o název, ev. i číslo DZ):

Na silnicích I. třídy

Typ nedostatků

K5 ÚPRAVY KŘIŽOVATEK

K6 ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ A POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK

K5

K5.1

K5.2

K5.3

K5.1 Revidovat stavební uspořádání, srozumitelnost a viditelnost dopravního značení (nejen u křižovatek)

K5.3 Revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek pozemních komunikací.          

K5.4 Zajistit výstavbu okružních křižovatek jako jednoho z činitelů bezpečné pozemní komunikace.         

Jakým způsobem byla zvýšena bezpečnost přechodu:

Počet křižovatek podrobených revizi na silnici I. třídy

Počet křižovatek podrobených revizi na silnici II. třídy

Počet křižovatek podrobených revizi na silnici III. třídy

K6.1

K6.2

K6.2 Ověřovat a zavádět nové prvky dopravního značení a vybavení silnic a dálnic. 

K6.3 Revidovat vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti a odstraňovat zjištěné nedostatky.         

Počet km dálnic a silnic pro motorová vozidla, na kterých byly v roce 2018 provedeny revize
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Nevyhovující svodidla, 

nevyhovující dopravní 

značení, slabě viditelné 

dopravní knoflíky, 

poškozené DZ po nehodě, 

ztráta retroreflexe SDZ, 

vzrostlá vegetace, 

poškozené tlumiče nárazu 

a svodidla.

5335

175

Vzrostlé stromy a 

stromořadí kolem silnic I. 

třídy.

pověřeným pracovníkem 

měsíčně

464

32

248,5

70,45

0

258,8

169

ano

I/11 - 2,775 km, I/16 - 

0,913 km, I/33 - 0,220 km, 

I/37 - ,463 km, I/11 - 1,246 

km I/43 0166 km, kraj 

Vysočina - 0,200 km, I/50 a 

I/38 - 1,5 km

0

ano

středně účinné

ano

ano, dle vyhlášky MD č. 

177/1995 Sb., kterou se 

vydává stavební a 

technický řád drah

a podle předpisu SŽDC S 

2/3, Organizace a 

provádění kontrol tratí 

Českých drah 

ano, vyhláška MD 

č.177/1995 Sb., kterou se 

vydává stavební a 

technický řád drah - 

Prohlídka přejezdů a 

přechodů každých 12 

měsíců

• Předpis SŽDC S 2/3 – 

Společná prohlídka 

přejezdů 1 x za 5 let

Kontrola dopravního 

značení probíhá na všech 

přejezdech v majetku 

SŽDC, tj. i na účelových 

komunikacích. 

Kontrola dopravního 

značení probíhá na všech 

přejezdech v majetku 

SŽDC, tj. i na účelových 

komunikacích. 

K7.1

K7.1 Zkvalitnit dopravní značení na železničních přejezdech v kříženích s pozemními komunikacemi všech tříd, včetně polních, lesních a účelových komunikací.

K6.10

Prosím, uveďte, zda se výměna týkala také polních, lesních nebo účelových komunikací.

Počet nahrazených nevyhovujících DZ na těchto komunikacích

Identifikováno, ale neodstraněno v délce

Byla provedena instalace svodidel proti podjetí na úsecích častých dopravních nehod motocyklistů?

Pokud ano, na silnici č. a v délce

Fyzické oddělení protisměrných pruhů na dvoupruhových silnicích bylo instalováno na silnici I. třídy 

Jak bylo účinné varování před dopravní nehodou/kolonou/pomalu jedoucím vozidlem?

Počet DN na těchto úsecích před instalací systémů

Počet DN na těchto úsecích při instalaci systémů

Nové dopravní značení na železničních přejezdech:

Počet nahrazených nevyhovujících dopravních značení v roce 2018

Správná funkce dopravního značení na železničních přejezdech je pravidelně kontrolována ze strany 

K7 ZABEZPEČENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

K6.8

K6.10 Ověřování nových účinných informací směrem k řidiči v místech práce na silnici a jejich řádné označování, a to zejména prostřednictvím kooperativních systémů ITS. Dále ověřování varování řidičů o překážkách při jízdě za snížené viditelnosti (mlha, sněžení, hustý déšť apod.) jako např. varování o dopravní nehodě 

Byly využívány kooperativní systémy ITS v provozu?

Typ pevných překážek, které nešlo odstranit nebo ochránit. Prosíme o specifikaci:

Proměnné parametry vozovek měřeny:

na dálnicích

na silnicích pro motorová vozidla

na silnicích I. třídy

Úseky s nevyhovujícími parametry byly odstraněny na:

dálnicích v délce

silnicích pro motorová vozidla v délce

silnicích I. třídy v délce

Kontrola prováděna

Počet odstraněných nedostatků

Počet odstraněných pevných překážek v roce 2018

Počet ochráněných pevných překážek

K6.7

K6

K6.3

K6.9

K6.4  Odstraňovat, případně chránit pevné překážky v ochranném pásmu silnic.

K6.5 Kontrolovat plnění povinnosti řádné péče správců pozemních komunikací, včetně údržby krajnic, příkopů a silniční zeleně; stanovení sankcí za zjištěné nedostatky.          

K6.6 Zajistit pravidelné měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek správci pozemních komunikací, označování nevyhovujících úseků dopravními značkami.           

K6.7 Systematicky odstraňovat úseky s nevyhovujícími povrchovými parametry vozovek.         

K6.8 Instalovat svodidla proti podjetí v místech častého pohybu motocyklistů.         

K6.9 Ověřovat možnosti prvků fyzického oddělení protisměrných jízdních pruhů na dvoupruhových silnicích, s jejich následnou instalací na vybraných úsecích.         

K6.4

K6.5

K6.6
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V kompetenci SŽDC jsou 

pouze DZ A 32a, A 32b, P6. 
3

V kompetenci SŽDC jsou 

pouze DZ A 32a, A 32b, P6. 

Ostatní DZ, které se osazují 

v souvislosti s železničním 

přejezdem, jako je DZ A 

29, A 30, A 31a, A 31 b, A 

31c, jsou v kompetenci 

Ředitelství silnic a dálnic.

ano, údržba rozhledových 

polí na pozemcích v 

majetku dráhy je průběžně 

prováděna a pravidelně 

kontrolována dle:                                                                                                                                    

• Vyhláška MD č.177/1995 

Sb., kterou se vydává 

stavební a technický řád 

drah - Prohlídka přejezdů a 

přechodů každých 12 

měsíců

• Předpis SŽDC S 2/3 – 

Společná prohlídka 

přejezdů 1 x za 5 let

ano, údržba rozhledových 

polí na pozemcích v 

majetku dráhy je průběžně 

prováděna a pravidelně 

kontrolována dle:                                                                                                                                    

• Vyhláška MD č.177/1995 

Sb., kterou se vydává 

stavební a technický řád 

drah - Prohlídka přejezdů a 

přechodů každých 12 

měsíců

• Předpis SŽDC S 2/3 – 

Společná prohlídka 

přejezdů 1 x za 5 let

14

V roce 2018 bylo 

vyměněno přejezdové 

zabezpečovací zařízení na 

78 přejezdech. 

7

P7097 N - Přejezd 

zabezpečený pouze 

výstražným křížem () S - 

Světelná PZZ (PZS 3ZBI) ST 

Břeclav OŘ Brno

P7098 N - Přejezd 

zabezpečený pouze 

výstražným křížem () S - 

Světelná PZZ (PZS 3ZBI) ST 

Břeclav OŘ Brno

P7102 N - Přejezd 

zabezpečený pouze 

výstražným křížem () S - 

Světelná PZZ (PZS 3ZBI) ST 

Břeclav OŘ Brno

P7103 N - Přejezd 

zabezpečený pouze 

výstražným křížem () S - 

Světelná PZZ (PZS 3ZBI) ST 

Břeclav OŘ Brno

P7105 M - Mechanická PZZ 

(PZM 1) S - Světelná PZZ 

(PZS 3ZBI) ST Břeclav OŘ 

Brno

P7106 M - Mechanická PZZ 

(PZM 2) S - Světelná PZZ 

(PZS 3ZBI) ST Břeclav OŘ 

Brno
Špatný rozhled - vzrostlá 

vegetace.

K7.2

na silnicích I. třídy v roce 2018 v počtu

Počet míst, ve kterých byla v roce 2018 provedena údržba rozhledových polí v křížení PK s dráhou

K7.2 Zajistit průběžnou údržbu rozhledových polí úrovňových křížení pozemních komunikací s dráhami.

Počet křížení PK s drahami, na kterých bylo vyměněno dopravní značení

Údržba rozhledových polí na pozemcích v majetku dráhy je pravidelně prováděna a kontrolována:

Nejčastěji shledané deficity. Prosíme o vyjmenování:

K7

K7.3 Zlepšování technického zabezpečení železničních přejezdů moderními systémy pro monitorování a detekci dopravně bezpečnostních deliktů, a to včetně konkrétních viníků. Dále ověřování a postupné nasazování kooperativních systémů ITS pro informování řidičů v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku.         

Přejezdy vybavené novými systémy pro  monitorování a detekci deliktů, jsou na silnici č.

Dopravní nehody rok před instalací:



Ministerstvo dopravy Ministerstvo vnitra Ministerstvo obrany Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo financí - 

Generální ředitelství cel

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy
Ředitelství silnic a dálnic

Správa železniční dopravní 

cesty
MINISTERSTVA Aktivita

V provozu jsou dvě 

testovací aplikace 

kooperativního systému 

typu železniční 

infrastruktura - chodec 

(cyklista). 

V rámci testovacího 

provozu jsou dva 

železniční přejezdy 

vybaveny technologií, 

která přenáší informaci o 

výstražném stavu na PZS 

do mobilního telefonu 

chodců. 

Pokračuje testování 

detektorů překážek v 

prostoru železničních 

přejezdů: Pardubice, 

Olomouc, Studénka.

V provozu jsou dvě 

testovací aplikace 

kooperativního systému 

typu železniční 

infrastruktura-chodec 

(cyklista). V rámci tohoto 

testovacího provozu jsou 

dva železniční přejezdy 

vybaveny technologií, 

která přenáší informaci o 

výstražném stavu na PZS 

do mobilního telefonu 

chodců. Pokračuje 

testování detektorů 

překážek v prostoru 

železničního přejezdu. 

(Pardubice, Olomouc, 

Studénka).

86
 bezpečnostní inspekce 

SŽDC neprovádí

199

361

367

118

2

0

0

8

7

1

0

16

36

14

2

ne

ne

Probíhá pilotní projekt 

URSA CR - sběr 

dynamických dat o 

obsazenosti parkovacích 

míst - na 4 odpočívkách u 

Ostravy (Antošovice P, 

Klimkovice P+L, Vrážné L), 

soutěží se zhotovitel.  

S postupnou výstavbou 

nových a rekonstrukcí 

stávajících odpočívek - 

příprava na osazení 

telematikou a zapojení do 

systému vybudovaném 

výše - například D1 

Střechov, D5 Šlovice, D7 

Smolenice, D35 Holovousy 

atd.

ano ano

Jsou ve spolupráci s ŘSD a KÚ vytipována místa pro systémy WIM a nízkorychlostního vážení v 

místa pro WIM na silnicích sítě TEN T

místa pro WIM na silnicích II. třídy

místa pro WIM na silnicích III. třídy

místa pro nízkorychlostní vážení na silnicích sítě TEN T

místa pro nízkorychlostní vážení na silnicích I. třídy

Systém eCall napojen do systému JSDI:

Infomační služby pro efektivní parkování na síti TEN-T zavedeny:

Pokud ne, prosíme uveďte důvod

eCall zprovozněn:

místa pro nízkorychlostní vážení na silnicích II. třídy

místa pro nízkorychlostní vážení na silnicích III. třídy

K8.4 Postupně vybavovat dálniční síť systémy pro automatickou kontrolu vozidel, jejichž řidiči nedodržují pravidla silničního provozu, zejména dovolenou rychlost a bezpečnou vzdálenost, s možností identifikace registrační značky. 

K8.6  Vytipovat místa pro postupné zavádění systémů vysokorychlostního vážení (WIM) a odstavné plochy pro nízkorychlostní vážení vozidel. 

K8.7 Pilotní testování a postupné zavádění inteligentních dopravních systémů snižujících nehodovost v silničním provozu či snižující následky nehod v podmínkách ČR.

K8.8 Zavést informační služby pro efektivní využívání parkovacích míst a usnadnění rozhodování (řidičů či dopravních společností) o tom, kdy a kde parkovat na transevropské silniční síti v České republice.

K8.9  Zprovoznit systém eCall.

K8.10 Napojit informace o tísňovém volání eCall do systému JSDI.

K8.7

K8.8

K8.9

K8.10

K8

K8.1

K8.2

K8.4

K8.6

K8.2 Instalovat systémy na monitorování a vyhodnocování dopravní situace s možností dalších funkcionalit (detekce odcizených vozidel, kontrola platnosti technické kontroly, dálniční známky, pojištění vozidla apod.)

Dálniční síť je vybavena systémy pro automatickou kontrolu vozidel nedodržujících pravidla provozu 

Počet míst na dálniční síti vybavených systémy pro varování před DN nebo nebezpečím

místa pro WIM na ostatních silnicích I. třídy

Informační a řídící systémy nově instalované na silnicích I. třídy: 

K8.1 Instalovat informační a řídicí systémy na nově budovaných dálnicích a silnicích I. třídy a rozšiřovat a modernizovat je na stávajících komunikacích.

K7.4 Provádět bezpečnostní inspekce a důsledné odstraňování bezpečnostních rizik na železničních přejezdech. 

Počet BI provedených na železničním přejezdu v křížení se silnicemi II. třídy

Počet BI provedených na železničním přejezdu v křížení se silnicemi III. třídy

Počet BI provedených na železničním přejezdu v křížení s MK

Počet podnětů PČR k odstranění nedostatků

K8 NASAZOVÁNÍ SYSTÉMŮ ITS PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU            

K7.3

K7.4

Počet deficitů, které byly shledány při bezpečnostních inspekcích železničních přejezdů na silnicích I. 

Počet km dálniční sítě, na kterých jsou instalovány kooperativní systémy

Pilotní testování inteligentních dopravních systémů snižující  nehodovost nebo snižující následky DN 

Kooperativní systémy byly instalovány

BI na přejezdech shledala tato rizika

Informační a řídící systémy nově instalované na dálnicích

Počet BI provedených na železničním přejezdu v křížení se silnicemi I. třídy
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54595

5153

945

4208

1082

102

16

27

24

12

524

0

0

50,50%

494

190 (98 pokut na místě)

304 (233 pokut na místě)

56,60%

48,9   Výsledné hodnoty se 

vztahují k příkazům na 

místě. 163 případů je ve 

fázi správního řízení, kde 

ještě není rozhodnuto.             

0 5

2 - I/49, I/52, I/49 - km 4,8; 

I/52 - km 6,4

2799

1231

34

1165

20

7

27

20

0

2300

705

41879

6269

1461

188

ano

10. ročník odborné 

konference "Zvýšení 

bezpečnosti provozu 

vozidel ozbrojených sil".

web MD  http://mdcr.cz/, 

Akce pro 

odbornou/širokou 

veřejnost

ano, mateřské školy, I. 

stupeň ZŠ

Ú1 ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 

Ú - ÚČASTNÍK

Pokud ano, prosím uveďte jak:

Ú1.1 Materiálně a metodicky podpořit realizaci dopravní výchovy ze strany MD BESIP a zřizovatelů MŠ a ZŠ.         

Byly v roce 2018 vydány metodické materiály rozšiřující stávající portfolio výukových a metodických 

materiálů?

Počet zjištěných závažných přestupků:

Počet vozidel odeslaných do STK, dle zákona č. 133/2011 Sb.:

Zajistit nízkorychlostní a vysokorychlostní vážení vozidel.

Jaká byla vymahatelnost pokut v případě nízkorychlostního vážení v %: 

Počet případů nevyhovujícího technického stavu všech vozidel:

Počet zjištěných závad užitkových vozidel B nebo C

z toho u nákladních vozidel do 3,5 t

z toho u nákladních vozidel nad 3,5 t

z toho registrovaných v zahraničí

Počet uskutečněných technických kontrol vozidel ozbrojených sil

z toho registrovaných v zahraničí

z toho uznáno technicky způsobilými (po STK):

z toho registrovaných v zahraničí

Počet kontrol nízkorychlostního vážení vozidel ČR

Počet míst na dálniční síti pro WIM a nízkorychlostní vážení

Počet vytipovaných míst na silnicích I. třídy

Celkem provedeno WIM

Počet vozidel odeslaných do STK, dle zákona č. 133/2011 Sb.

Počet provedených kontrol vozidel podle dohody ADR

Zjištěno závad

Dohled nad provozovateli silniční dopravy ze strany Policie ČR:

Počet provedených kontrol řidičů vozidel přepravy osob:

Zjištěno závad

Počet provedených kontrol řidičů vozidel nákladní dopravy

Zjištěno závad

Počet zjištěných závažných přestupků u autobusů

V1.1 Zajistit intenzivní kontroly technického stavu motorových a nemotorových vozidel.

 V1.2 Zajistit intenzivní silniční technické kontroly vozidel ozbrojených sil (především nákladních vozidel).         

V1.3 Zajistit nízkorychlostní a vysokorychlostní vážení vozidel.          

V1.4 Zabezpečit intenzivní a účinný státní odborný dozor a dohled ze strany Policie ČR nad provozovateli silniční dopravy.         

z toho přetížených vozidel

Počet řidičů vozidel EU/EHP/Švýcarsko, kteří se odmítli podrobit kontrolnímu vážení

Počet kontrol nízkorychlostního vážení vozidel 3. zemí

z toho přetížených vozidel

Počet řidičů vozidel 3. zemí, kteří se odmítli podrobit kontrolnímu vážení

z toho uznáno technicky nezpůsobilých

Počet podnětů na STK předaných MD

z toho přetížených vozidel

Počet řidičů vozidel ČR, kteří se odmítli podrobit kontrolnímu vážení

V1 ZAJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO ODBORNÉHO DOZORU            

Počet kontrol nízkorychlostního vážení vozidel EU/EHP/Švýcarsko

Počet vozidel, která překročila povolené zatížení vozidla zjištěné na místě vážení (celkem):

Z toho registrovaných v ČR

Z toho registrovaných v zahraničí: 

Úspěšnost vymáhání pokut u vozidel registrovaných v zahraničí v %

Úspěšnost vymáhání pokut vozidel registrovaných v ČR v %

Počet přetížených vozidel

V1.1

V1.4

V1

V2.1V2

Byla informována veřejnost o nových systémech ve vozidle podporující bezpečnost?

V2.1 Zvýšit informovanost motoristické veřejnosti o bezpečných, účinných informačních a komunikačních systémech – ITS technologií ve vozidlech (dle doporučení Evropské komise).

V -  VOZIDLO

V2 ROZŠÍŘENÍ INFORMOVANOSTI ŘIDIČE O MOŽNOSTECH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A JEJICH DOPADU NA BEZPEČNOST

V1.2

V1.3
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zařazení do vzdělávacích 

programů MŠ, metodické 

materiály pro výuku DV, 

semináře pro učitele DV

zařazení do vzdělávacích 

programů MŠ, metodické 

materiály pro výuku DV, 

semináře pro učitele DV

zařazení do vzdělávacích 

programů ZŠ, metodické 

materiály pro výuku DV, 

semináře pro učitele DV

ano

Web stránky 

http://www.ibesip.cz/cz/r

odic

Program je zařazen do 

nabídky Národního 

institutu pro další 

vzdělávání (přímo řízené 

organizace MŠMT), který 

zajišťuje další vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

od předškolního až po 

vyšší odborné vzdělávání.

ano, 241

ano

celostátní, regionální, 

místní

kontaktních aktivit, besed, 

při dohledu, 

prostřednictvím médií 

(rozhlas, TV, sociální sítě, 

letáky, konference, jiné)

motocyklisté, řidiči 

motorových vozidel, mladí 

a začínající řidiči

ano

75

4

kontaktních kampaní, 

oslovením přes web 

stránky MO, jiné

Prostřednictvím web 

stránek MD, samostatného 

oddělení BESIP

Na facebooku BESIP

Prostřednictvím 

kontaktních kampaní 

(aktivit) KK BESIP v místech 

častého pohybu 

motorkářů

Motosalon Brno 2018

Motocyklový den žen 

2018, Polygon Brno 

Krizové situace ve vztahu 

řidič auta a motocyklu - v 

rámci 115. výročí HD 

ano

Ú2.4 Preventivně informativní kampaně zaměřit na specifická rizika motorkářů.          

Ú1

Ú1.1

Ú1.2

Ú1.3

Jakou formou?

Ú2.1

Ú2.3

Ú1.3 Metodicky podpořit zapojení rodičů do systému dopravní výchovy          

Je poskytována pravidelná metodická podpora pro zapojení rodičů do systému DV ze strany MD, 

Jakým způsobem podporujete výuku dopravní výchovy v MŠ?

Ú1.2 Akreditovat studium dopravní výchovy v programu celoživotního vzdělávání pedagogů uskutečňované vysokou školou pedagogického zaměření. 

Jak je vzdělávací program - viz výše, zařazen do systému dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků?

Počet účastníků vzdělávacího programu

na úrovni

Jakým způsobem podporujete výuku dopravní výchovy v ZŠ?

Ú2.1 Preventivně informační aktivity zaměřit na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, zvláště ze strany mladých řidičů, s důrazem na rozvoj bezpečného chování.

Ú2.3 Preventivně informační aktivity zaměřit na používání bezpečnostních pásů:

Ú2.5 Preventivně informační aktivity zaměřit na bezpečnou jízdu a viditelnost cyklistů a bezpečné převážení dětí na kole.          

Preventivně informační aktivity byly uskutečněny?

Preventivně informační aktivity byly realizovány formou

Ú2.4

Cílová skupina preventivně informačních aktivit:

Preventivní akce realizovány?

Počet preventivních aktivit uskutečněných pro zaměstnance resortu:

Počet preventivních aktivit uskutečněných pro veřejnost:

Informační aktivity realizovány prostřednictvím:  

Preventivně informační aktivity byly uskutečněny

Preventivní aktivity byly uskutečněny

Místo, kde byly realizovány

Ú2 PREVENTIVNĚ INFORMAČNÍ AKTIVITY
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kontaktních aktivit, besed, 

při dohledu, 

prostřednictvím médií 

(rozhlas, TV, sociální sítě, 

letáky, konference, jiné), 

tematicky zaměřený 

program příměstských 

táborů, školních družin, 

akce na dětských 

dopravních hřištích pro 

veřejnost, 

předškolní děti, děti na 1. 

stupni ZŠ, děti na 2. stupni 

ZŠ, studenti SŠ, studenti 

VŠ, rodiny s dětmi, senioři

na celostátní, regionální, 

místní úrovni

videospot zaměřený na 

mladé a řízení pod vlivem 

alkoholu a drog; ve 

spolupráci s autoškolami 

návštěva polygonu a 

vyzkoušení alkobrýlí a 

drogobrýlí

Prostřednictvím web 

stránek MD, samostatného 

oddělení BESIP

Na facebooku BESIP

Prostřednictvím 

kontaktních kampaní 

(aktivit) KK BESIP v krajích 

ČR

KHS Kraje Vysočina - 

Preventivně informační 

aktivity zaměřené na 

prevenci úrazů seniorů 

jsou jednou ze součástí 

Programu Zdraví 2020 pro 

Kraj Vysočina a realizovány 

ve spolupráci s PČR, BESIP. 

Tyto aktivity jsou 

realizovány formou 

přednášek, projektů za 

podpory Kraje Vysočina. 

Dále existuje v kraji 

grantový program 

"Bezpečná silnice", kde 

jedním z bodů je řešení 

osvětlení přechodů pro 

chodce na podporu 

zvýšení bezpečnosti 

silničního provozu.

KHS Olomouckého kraje - 

Krajská hygienická stanice 

Olomouckého kraje se 

sídlem v Olomouci nechala 

za finanční podpory 

Olomouckého kraje v 

rámci svých zdravotně 

preventivních programů, 

Prostřednictvím web 

stránek MD, samostatného 

oddělení BESIP

Na facebooku BESIP

Prostřednictvím 

kontaktních kampaní 

(aktivit) KK BESIP v krajích 

ČR

ano, web stránky MD 

samostatného oddělení 

BESIP

Ú2.5

Ú2.6

Ú2.7

Ú2.10

Je podávána cizojazyčná informace (N, A) pro zahraniční řidiče o specifikách pravidlech provozu na 

PK, se specifikací nejčastějších řidičských chyb na území ČR vedoucích k porušení pravidel?

Ú3.1 Preventivně informační aktivity zaměřit na nebezpečí plynoucí z užívání alkoholu, návykových látek a léků nejen pro řidiče – držitele všech skupin ŘO, ale také pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.         

Preventivně informační aktivity byly uskutečněny

Forma aktivity

Preventivní aktivity zaměřené na specifika seniorů nebo hendikepovaných účastníků provozu na PK:

Ú2.11

Ú2.6 Dopravně preventivní aktivity zaměřit na snížení počtu disko nehod.         

Ú2.7 Preventivně informační aktivity zaměřit na specifickou problematiku účastníků provozu na pozemních komunikacích v roli chodce, a to občany seniorského věku a občany se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

Preventivní aktivity byly uskutečněny:

Ú2.10 Preventivní aktivity zaměřit na řidiče nákladních vozidel, s cílem prohlubovat znalosti interakce nákladních vozidel a osobních vozidel (chodců, cyklistů a motocyklistů). 

Ú2

Ú3 ZDŮRAZNĚNÍ  VLIVU  ALKOHOLU  ANÁVYKOVÝCH  LÁTEK  NA BEZPEČNOST VŠECH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU

Preventivně informační aktivity byly realizovány formou

Cílová skupina preventivně informačních aktivit:

Ú2.11 Preventivní aktivity zaměřit na zahraniční řidiče všech kategorií
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ano, na celostátní, 

regionální, místní

Hygienická stanice hl. m. 

Prahy - besedy pro 

seniory/senior řidič, chodec, 

dospělá veřejnost- alkobrýle 

na Dnech zdraví,

KHS Libereckého kraje 

participuje na činnosti 

protidrogové komise a 

realizaci protidrogové politiky 

v LK,

KHS Moravskoslezského kraje 

- součást projektu KHS MSK 

Edukace dětí ZŠ a MŠ v MSK - 

Prevence možných otrav z 

prostředků, se kterými 

mohou děti přijít v 

domácnosti do styku (celkem 

11 ZŠ - 355 žáků, 6 MŠ - 170 

žáků),

Zdravotní ústav se sídlem v 

Ústí nad Labem - program 

primární prevence Putování 

za zdravím (2.-5. třídy ZŠ 

Ústeckého kraje), program 

primární prevence Alkohol a 

kouření - pravdy a mýty (5.-7. 

ročníky ZŠ Ústeckého kraje),

kontaktních aktivit, besed, 

při dohledu, 

prostřednictvím médií 

(rozhlas, TV, sociální sítě, 

tisk, letáky, konference)

cyklisté, motocyklisté, 

řidiči motorových vozidel, 

mladí a začínající řidiči

ne

Prevence týkající se užívání 

návykových látek je 

povinně zařazena do 

kurikulárních dokumentů 

všech stupňů škol. Navíc 

MŠMT vypisuje pravidelně 

dotační programy pro tuto 

oblast prevence.

ano

ano

15

0

kontaktních kampaní

ne ne

legislativní práce nebyly 

započaty

obecně obsaženo ve 

vyhlášce č. 167/2000 Sb

obecně ustanoveno ve 

vyhlášce č. 167/2000 Sb., 

§4, odst 3 písm. a, c) a d)

16

ano

v připomínkovacím řízení

Ú4 PODPORA ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V AUTOŠKOLÁCH

Ú3

Pokud ano, je v etapě:

Byla vytvořena spolupráce a jednotný postup MD, MV, MZ a MŠMT v oblasti prevence?

Byly vytvořeny výukové materiály po preventivní působení v oblasti užívání návykových látek na 

Informační aktivity realizovány prostřednictvím:

Preventivní akce realizovány?

Ú4.1 Připravit  a  přijmout  návrh  změny  zákona č. 247/2000 Sb.,  k  zajištění  vyšší  odborné  

Ú3.2 Preventivně informační aktivity zaměřit na zaměstnance resortu MO s cílem informovat o nebezpečích plynoucích z užívání návykových látek nejen a léků pro řidiče, ale také pro ostatní účastníky silničního provozu.

Formou

Byly realizovány preventivní aktivity zaměřené na prevenci užívání návykových látek, nejen řidiči, s 

účastí MŠMT?

Byla vytvořena spolupráce a jednotný postup MD, MV a MZ v oblasti prevence?

Provedeno vrchních státních dozorů při provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Ú3.3 Vytvořit výukové a metodické materiály pro preventivní působení v oblasti užívání alkoholu a jiných návykových látek účastníky silničního provozu a zařadit je do povinných osnov výuky škol a školských zařízení, s důrazem na výuku v autoškolách.         

Ú4.2 Do výuky v autoškolách zavést oblast vzdělávání informovanosti žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu A  B: 

Ú4.3 Do výuky v autoškolách zařadit chování řidiče motocyklu v interakci s dalšími motorovými vozidly pro všechny skupiny žadatelů o ŘO.         

Počet preventivních aktivit uskutečněných pro zaměstnance resortu:

Ú5.1

Preventivní aktivity byly uskutečněny:

Ú3.1

Ú3.2

Ú3.3

Ú4.1

Ú4.2

Ú4.3

Ú4.4

Ú4.5

Ú4

Ú4.4 Do výuky v autoškolách zavést oblast vzdělávání o technologiích ITS a jízdu s vozidlem vybaveným elektronickými informačními, varovnými a řídicími systémy k ovládání vozidla v rámci „Výuky teorie řízení a zásad bezpečné jízdy“.         

Ú4.5 Provádět intenzivní státní odborný dozor a dohled nad kvalitou výuky a výcviku v autoškolách a při provádění zkoušek z odborné způsobilosti.         

Návrh změny obsahuji  vzdělávání žadatele o ŘO

Ú5.1 Pravidelné vyhodnocování účinnosti bodového a sankčního systému (včetně objektivní odpovědnosti). V případě, že bodový či sankční systém není dostatečným nástrojem pro dosažení strategického cíle, přijmout příslušné legislativní úpravy.          

Změna zákona č. 247/2000 Sb. , resp. návrh změny  obsahu vzdělávání žadatelů o ŘO

Počet preventivních aktivit uskutečněných pro veřejnost:

Cílová skupina preventivně informačních aktivit:

Návrh změny obsahuji  vzdělávání žadatele o ŘO

Změna zákona č. 247/2000 Sb. 

Ú5 ZVÝŠENÍ VYMAHATELNOSTI PRÁVA

Byla na základě vyhodnocení účinnosti bodového a sankčního systému identifikována potřeba 
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Orgány Celní správy ČR 

neevidují legislativní kroky, 

které by vedly k 

zefektivnění 

vymahatelnosti 

nezaplacených blokových 

pokut. Zde jenom 

dodáváme, že od 1. 7. 

2017 (účinnost zákona č. 

250/2016 Sb.) se jedná o 

příkazový blok nikoliv 

blokovou pokutu.

Výrazným přínosem v 

oblasti nelegislativních 

opatření bylo zavedení 

platebních terminálů, 

které přispěly ke zvýšení 

dobrovolných úhrad 

příkazových bloků na místě 

neuhrazených.

14539

1214

127356

46818

5895

1547

0,11

5444

9604

0,38

0,79

965

330

1878

0,11

226771

1,98

0,14

279549

1,48

0,15

33214

2318

11887

383

1901

4770

259

653

2787

97

226

1446

1770

17

2722

40

18

310437

ne

ALKOHOL

Počet zadržených řidičských průkazů (dohled i DN)

Celkový počet přestupků motocyklistů z dohledu

Počet kamerových systémů pro dohled na dálnici v provozu  

Byla legislativně definována bezpečná vzdálenost mezi vozidly?  

Poměr počtu zkontrolovaných vozidel a zjištěných případů řízení pod vlivem jiných návykových látek  

ZÁDRŽNÉ SYSTÉMY

Počet zkontrolovaných tachografů celkem

Počet přestupků překročení nejvyšší povolené rychlosti zjištěných z tachografů

Byly v roce 2018 provedeny legislativní kroky ke zvýšení vymahatelnosti nezaplacených blokových 

pokut

Počet zjištěných rychlostních deliktů pomocí těchto systémů  

Ú5

Ú5.4

Počet zadržených řidičských průkazů (dohled i DN)

Počet případů šetřených jako trestný čin

z toho zjištěno nepoužití dětských autosedaček (v %)

Počet kontrolovaných vozidel u regionálních dopravně bezpečnostních akcí celkem

z toho zjištěno nepoužití bezpečnostních pásů (v %)

Ú6.1A

Ú6.1A Kontroly ze strany Vojenské policie zaměřit na používání bezpečnostních pásů: u řidičů vozidel ozbrojených sil (na všech komunikacích), kontroly  ostatních  účastníků  silničního provozu ve vojenských objektech.

z toho zjištěných nepoužití bezpečnostních pásů/zádržných systémů

Ú5.4 Zefektivnit vymahatelnost  na  místě  nezaplacených blokových pokut.         

Ú6
Celkový počet přestupků nepoužití zádržného systému z dohledu

NESPRÁVNÉ PŘEDJÍŽDĚNÍ

Počet přestupků nesprávného předjíždění

NEDÁNÍ PŘEDNOST

Počet přestupků nedání přednosti v jízdě

Počet speciálních kontrolních akcí zaměřených na chodce

Počet zjištěných přestupků chodců při těchto akcích

Počet překročení nejvyšší dovolené rychlosti zjištěných mimo obec

Počet kontrolovaných vozidel u celostátních dopravně bezpečnostních akcí celkem

z toho zjištěno nepoužití bezpečnostních pásů (v %)

Počet speciálních kontrolních akcí zaměřených na motocyklisty

z toho zjištěno nepoužití dětských autosedaček (v %)

CHODCI

Počet případů šetřených jako trestný čin

Počet případů oznámených jako přestupek

Počet zjištěných případů řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu od 0,24 promile (dohled i 

JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY

Poměr počtu zkontrolovaných vozidel a zjištěných případů řízení pod vlivem alkoholu při 

CYKLISTÉ

MOTOCYKLISTÉ

Kontroly Policie ČR zaměřené na dodržování rychlostních limitů

Počet překročení nejvyšší dovolené rychlosti zjištěných v obci

Ú6 DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU           

Ú6.1

Ú6.1 Kontroly ze strany Policie ČR intenzivně zaměřit na dodržování pravidel silničního provozu, zejména:

Celkový počet přestupků chodců z dohledu

Počet speciálních kontrolních akcí zaměřených na cyklisty

Počet zjištěných přestupků motocyklistů při těchto akcích

Ú6.3

Ú6.3 Měření  rychlosti,  vč.  tzv.  úsekové  rychlosti  a kontrola dodržování  bezpečné  vzdálenosti  mezi vozidly  pomocí kamerového dohledu, zejména na dálnicích a silnicích I. tříd.

Počet zjištěných přestupků cyklistů při těchto akcích

Celkový počet přestupků cyklistů z dohledu

Poměr počtu zkontrolovaných vozidel a zjištěných případů řízení pod vlivem jiných návykových látek 

Poměr počtu zkontrolovaných vozidel a zjištěných případů řízení pod vlivem alkoholu při 

Počet provedených kontrol vozidel ozbrojených sil:

z toho zjištěných nepoužití bezpečnostních pásů

Počet kontrol ostatních účastníků provozu ve vojenských objektech
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ne

ano ne

ne ne

ne

ano

ne

272

1496

Ministerstvo zdravotnictví 

není poskytovatelem 

zdravotních služeb a tudíž 

se z povahy věci nemůže 

přímo zapojit "do pomoci 

účastníkům dopravních 

nehod s vážnými 

následky". Případná 

krizová psychologická 

pomoc na místě dopravní 

nehody je prováděna (a v 

kompetenci) zasahujících 

složek integrovaného 

záchranného systému. 

webových stránkách BESIP

ano

webových stránkách BESIP, 

na facebooku BESIP, na 

Twitrovém účtu BESIP

ne

ano

4

připomínkového řízení 

novely 

zákona/prováděcího 

předpisu/věcného záměru 

zákona

v plném rozsahu a souladu 

s požadavky NSBSP

ano

pro zvýšení bezpečnosti 

komunikací, pro zvýšení 

bezpečnosti vozidel, pro 

zvýšení bezpečnosti 

účastníků

ano

ne

ano 0

P5 Upravit resortní  Strategii bezpečnosti  silničního provozu  podle  přijatých  změn  Národní  strategie BESIP.         

Jak se zapojuje MZ do pomoci účastníkům dopravních nehod s vážnými následky:

Opatření P2 je pravidelně realizováno?

Počet intervenovaných osob u dopravních nehod evidovaných v rámci systému krizové intervence 

Jsou do aktivity zapojeny všechny věkové skupiny?

P12 Vypracovat analýzu vlivu rizikového chování řidičů na  bezpečnost  silničního  provozu.  Vypracovat návrhy opatření a zajistiti jejich uplatnění v praxi.          

P7 Poskytovat veřejnosti věcné a názorné informace o přijatých  legislativních  změnách  na  webových stránkách MD a prostřednictvím masmédií         

P10 Zajistit realizaci hloubkové  analýzy  dopravních nehod  a  využívání  získaných  poznatků  pro legislativní  a  technická  řešení  v oblasti  bezpečné komunikace, bezpečné vozidlo a bezpečný účastník         

Kolik projektů bylo realizováno na základě vyhlášené veřejné zakázky v roce 2018  

Účinnost zákona č. 361/2000 Sb. je pravidelně vyhodnocována, tak aby byl účinným nástrojem k 

Pokud cíle nejsou plněny, jsou navrženy novelizace zákona č. 361/2000 Sb.?

Legislativní změny týkající se široké řidičské veřejnosti, zvláště změny zákona č. 361/2000 Sb. o 

provozu na pozemních komunikacích, jsou zveřejňovány a vysvětlovány na:

Byly v roce 2018 na Ministerstvu vnitra identifikovány výzkumné potřeby pro zvýšení bezpečnosti 

Byly v roce 2018 na Ministerstvu dopravy, samostatném oddělení BESIP identifikovány výzkumné 

Jsou pro tento výzkum v oblasti bsp zajištěny finanční prostředky?

P11 Identifikovat výzkumné potřeby zaměřené na výzkum vývoj, inovace a demonstrace komponentů, opatření a metod (včetně  silniční  telematiky) a rozšiřování jejich výsledků s cílem trvale zvyšovat bezpečnost silničního provozu.         

Hloubková analýza dopravních nehod je realizována?

Poznatky z hloubkové analýzy dopravních nehod jsou využívány odborníky:

Výsledky NSBSP jsou pravidelně prezentovány na:

PODPORA REALIZACE PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ NSBSP

Legislativní změna je v etapě

Připraveno ve spolupráci zdravotnických zařízení v rámci preventivní činnosti pro občany?

Jsou vytvořeny legislativní podmínky pro předávání dat Policii ČR o závažnosti zranění dle klasifikace 

Právní úprava provedena:

Uveďte rozsah sběru nepřímých ukazatelů bsp:

Byla v roce 2018 vypracována analýza vlivu rizikového chování řidiče na bezpečnost silničního 

Byla vypracována charakteristika rizikového řidiče?

P2

P1

Pokud ano, počet zjištěných přestupků nedodržení bezpečné vzdálenosti zjištěné těmito systémy  

Ú7 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVY

P - Podpora realizace pro naplnění cílů NSBSP

P5

Ú7 Ú7.4

Počet událostí dopravních nehod s přítomností krizového interventa PČR

Ú7.4 Vyhodnotit a případně přepracovat právní úpravu podmínek, jež musí splňovat řidiči 65+ pro udržení schopnosti bezpečného řízení.

P1 Připravit  podmínky  pro  operativní  předávání  dat  o klasifikaci  zranění  podle stupnice   MAIS 3+ mezi lékaři a Policií ČR

P3 Zvyšovat  kvalitu  systému  psychosociální  pomoci účastníkům dopravních nehod svážnými následky na životě a zdraví.

P2 Celostátní  a  místní  kampaně,  projekty,  přednášky a další  preventivně  edukační  aktivity  zaměřit  na získání dovednosti všech občanů poskytnout účinnou první  pomoc  (přiměřeně  jejich  věku).  Přípravu zaměřit na aktuální doporučené postupy, které jsou zcela  nezbytné  pro  zachování  základních  životních 

P4 Prezentovat NSBSP  na  webových  stránkách  MD, s využitím  facebooku  BESIPu,  se  zdůrazněním výsledků  realizovaných  opatření  NSBSP  a  jejich dopadu na snížení dopravní nehodovosti         

P8 Pravidelné   vyhodnocovat účinnost   zákona č. 361/2000 Sb. a předpisů souvisejících v souladu s cíli NSBSP.         

P9  Zajistit sběr nepřímých  ukazatelů  bezpečnosti v rozsahu  potřebných  dat  pro hodnocení  národní observatoří bsp a jejich vyhodnocování jako podklad pro pravidelné každoroční vyhodnocování NSBSP.         

Jsou postupně připravovány podmínky pro předávání dat podle závažnosti zranění dle stupnice 

Bylo zahájeno jednání s MZ?

Bylo již zahájeno jednání s MV o předávání dat?

Byla na základě vyhodnocení účinnosti zákona identifikována potřeba legislativní změny?

Pokud ano, počet identifikovaných potřeb

P12

P7

P8

P9

P10

P11

P4

P3
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cesty
MINISTERSTVA Aktivita

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

SO BESIP měsíčně 

zveřejňuje (mj. na webu) 

Informaci o vývoji 

smrtelných a závažných 

následků nehod vztažmo k 

NSBSP. S těmito materiály 

pracují KK BESIP, kteří 

zaměřují aktivity na 

problémové oblasti v 

rámci příslušných krajů. 

Zveřejňuje také detailní 

analýzy jednotlivých DC 

NSBSP a dalších oblastí. V 

rámci analýz a také 

Informace o plnění NSBSP 

2018 jsou využívány v 

maximálním rozsahu 

poznatky z HADNu.

Ano, SO BESIP disponuje 

(každoročně 

aktualizovaným) 

výstupem, který obsahuje 

analýzu vybraných 

kritických faktorů.

Byla vypracována patřičná opatření k eliminaci protiprávního chování v této oblasti?

Byla opatření uplatněna do praxe?

Byla právní odpovědnost za kvalitu osvětlení průjezdních úseků silnic obcemi jednoznačně 

Pokud ano, kde byla zveřejněna?

Pokud ano, byly na základě zjištěného vypracovány návrhy opatření?

Byly tyto návrhy uplatněny v praxi?

Byla v roce 2018 vypracována analýza vlivu stáří vozidlového parku na bezpečnost silničního 

Byla vypracována charakteristika vozidlového parku v ČR?

Pokud ano, byly na základě zjištěného vypracovány návrhy opatření?

Byly tyto návrhy uplatněny v praxi?

Mobilita seniorů analýzována?

P14 Analyzovat mobilitu seniorů a  její bezpečnostní rizika,  vypracovat návrhy příslušných opatření  a zajistit jejich uplatnění         

P15 Podrobně analyzovat nehody zapříčiněné nevěnováním se řízení vozidla, charakterizovat jejich projevy tak,  aby bylo možno  tuto příčinu jednoznačně stanovit, vypracovat návrhy příslušných opatření a zajistit jejich uplatnění.         

P13 Zpracovat analýzu vlivu stáří vozidlového parku na nehodovost, vypracovat návrhy příslušných opatření a zajistit jejich uplatnění          

Byly zjištěny společné znaky protiprávního jednání "nevěnování se řízení" jako jedné velmi závažné 

Je zavedena kontrola kvality provádění dopravně psychologického vyšetření ze strany MD?

Jsou vytvořeny podmínky pro hloubkovou analýzu dopravních nehod s vážnými následky 

Jak je ošetřena problematika všech dopravních nehod s vážnými následky, resp. identifikace jejich 

příčin?

Jsou pravidelně identifkovány společné znaky dopravních nehod s vážnými následky ze strany 

Z výsledků hloubkové analýzy jsou vyvozeny závěry?

Pokud ano, je provedena pro:

Je provedena specifikace dle kategorií?

Jsou analyzovány všechny dopravní nehody s účastí nákladních vozidel s vážnými následky?

Bezpečnostní rizika skupiny seniorů v dopravě identifována?

Návrhy opatření vypracovány?

Návrhy opatření uplatněny?

P16 Jednoznačně stanovit právní zodpovědnost za kvalitu osvětlení průjezdních úseků silnic obcemi          

P17 Podrobně  analyzovat  okolnosti  nehod  nákladních vozidel    svážnými  následky,  vyhodnotit  jejich specifika dle kategorií (N1, N2, N3) a příslušnosti vlastníka; navrhnout nápravná bezpečnostní opatření s jejich realizací od roku 2020.          

Byla v roce 2018 vypracována podrobná analýza nehod jejichž příčinou bylo nevěnování se řízení 

P19

P18 Zavést systém kontrol akreditací k provádění dopravně psychologických vyšetření.         

P19 Vytvořit  podmínky  pro  hloubkovou  analýzu všech dopravních nehod se smrtelnými následky.         

P13

P18

P15

P16

P17

P14



Ministerstvo dopravy Ministerstvo vnitra Ministerstvo obrany Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo financí - 

Generální ředitelství cel

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy
Ředitelství silnic a dálnic

Správa železniční dopravní 

cesty
MINISTERSTVA Aktivita

Ano – výsledky jsou 

pravidelně využívány SO 

BESIP mj. také v rámci 

komunikačních kampaní 

apod., např. výstupy 

projektu Analýza příčin a 

následků dopravních 

nehod zapříčiněných 

nepozorností byla využita 

v rámci projektu 

Nepozornost zabíjí. 

Výstupy jsou dále 

využívány pro výchovu a 

výcvik řidičů, typické 

scénáře krizových situací 

jsou implementovány na 

jízdním simulátoru. Závěry 

také přispívají k tvorbě 

bezpečného dopravního 

prostoru (poskytují 

doporučení pro sanaci 

nehodových lokalit 

správcům silniční sítě).

P20 Specifikovat odlišnosti stavebních, provozních a legislativních podmínek na české infrastruktuře pro zahraniční řidiče.         

Je provedena specifikace odlišností na české infrastruktuře pro zahraniční řidiče?

Je zprovozněna aplikace pro chytré telefony v cizojazyčném prostředí, kde si lze bezplatně stáhnout 

Výsledky jsou uplatněny v praxi:

P20

Jak je poskytována informace směrem k návštěvníkům ČR, kde si lze informace stáhnout?



Hlavní město 

Praha
Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský

Krajský úřad má odborně vyškoleného auditora na dopravně inženýrském úseku 

KÚ
ano ne ne ne ne ne ne ano ano ne ne ne ne ne

Obchvaty na silnicích v majetku KÚ jsou realizovány na silnici č. III/11724
II/230

II/210
ne ne ne nejsou realizovány II/478 (Hrabová)

Jsou v přípravném stádiu stavby. Na silnici č.

Na silnici č. II/101 

Jesenice I., II.etapa  

, II/108 Kostelec 

n.Černými lesy, 

II/331 St. Boleslav 

obchvat, II/101 

Brandýs přeložka, 

III/0031 D. 

Břežany, II/240 a 

II/101 přel.silnic v 

úseku D7-D8 I.,II. 

III.etapa, II/272 

Benátky nad 

Jizerou, připojení 

na silnici III/27212, 

Obchvat králův 

Dvůr, silnice II. 

třídy – I. etapa    

sil. III/17725 Řiště

sil. II/143 Jižní 

tangenta

sil. III/128 Číměř

II/605 II/205

připravil se projekt 

na realizaci 

obchvatu na silnic 

II/268 v Zákupech

II/286, II/298, 

II/321
II/322

II/602 a II/353 

Velký Beranov

II/353 Nové Veselí

II/602 a II/405 

Jihlava (JV obchvat)

II/416 Blučina

II/385 Čebín

II/366, II/150, 

II/449, II/448

II/497, II/490, 

II/495, II/438
III/4848 (Místek)

Jsou v přípravném stádiu územního rozhodnutí. Na silnici č.

 Na silnici č.II/111 

Divišov, II/112 

Benešov - SV 

obchvat.,, II/121 

Heřmaničky, 

Netvořice , II/272 

Starý Vestec 

přeložka ,II/229 

Rakovník, obchvat 

B1, připojení na 

II/237 - obchvat, 

B3, II/114 Hořovice-

vých. Obchvat, 

II/611 Nehvizdy-

obchvat, III/0164 

Řepov , Čelákovice-

obchvat, Beroun-

obchvat, et. I-IV   

II/187, II/232 286 Zákupy II/303 II/322, II/343

II/405 Brtnice

II/128 S. Lhota, 

Lukavec

II/379 Velká Bíteš

II/360 Velké 

Meziříčí

II/405 Okříšky, 

Krahulov

III/15286 Slatina  

II/380 Komunikační 

obchvat Tuřan

II/385 Hradčany

II/431 Manerov

II/152 Želešice

II/366
II/478 (Hrabová, 

Nová Bělá)

Obchvaty měst a obcí v působnosti KÚ jsou již vystavěny v dostatečné míře. S 

výstavbou nových obchvatů se již nepočítá.
ano ne ne ano ne ne ne ano ne ne ne ne ne

 K4.1 Prosazovat systemabcký rozvoj „Zón 30“ na obslužných komunikacích.

Byly realizovány "Zóny 30" na silnicích ve vaší správě? ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Uveďte č. silnice a staničení

katastr Holešovice, 

ul. Nad Rybníkem, 

ul. Koclířova, ul. 

Hodějovská, ul. 

Froncova a další

Byly realizovány vjezdové ostrůvky na silnicích ve vaší správě? ne ne ano ano ne ne ano ano ne ano ne ano ne

Aktivita
Kraje

K1
 K1.6  Zajisbt v každém kraji alespoň jednoho odborně vyškoleného bezpečnostního auditora dopravně inženýrských úseků krajských úřadů (směrnice „Bezpečná infrastruktura“).              

K1.6

KRAJE

K3

 K3.1 Zajisbt postupnou výstavbu obchvatů měst a obcí a zpracovat návrhy výstavby obchvatů měst a obcí, s přihlédnudm ke kategorii komunikace, dopravnímu zadžení, velikosb sídla, nákladům a dalším aspektům.              

K3.1

K4.1

K1 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE „BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA“ 2008/96/ES A JEJÍ ROZŠÍŘENÍ NA OSTATNÍ SÍŤ SILNIC   

K3  VÝSTAVBA OBCHVATŮ MĚST A OBCÍ

K - KOMUNIKACE

 K4.2 Instalovat vjezdové ostrůvky na stávajících komunikacích a nových stavbách.

 K4 ÚPRAVY DOPRAVNÍHO PROSTORU PRO ZRANITELNÉ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU                



Hlavní město 

Praha
Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský

Aktivita
Kraje

KRAJE

Uveďte číslo silnice a staničení

II/184 Všeruby, 

II/117 Dobřív, 

II/230 Kucíny, 

Újezd, 

II/606, st. km 

36,550

II/324, k.ú. 

Pardubice

II/351 - Třebenice 

(IROP)

II/380  Moutnice

II/408  Suchohrdly

II/413 Těšetice

II/421  Velké 

Pavlovice

III/0478  Letonice

III/37728 Lhota, km 

5,634

II/373 Březina, km 

61,300

II/422 Podivín, km 

55,379

II/422 Lednice, km 

59,339

II/436 I/57 35,9

K4.3 Realizovat dělicí pásy, parkovací a odbočovací pruhy na silnicích I., II. a III. třídy.

Byly realizovány dělící pásy na silnicích ve vaší správě? ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne

Byly realizovány parkovací pruhy na silnicích ve vaší správě? ano ne ne ne ne ano ano ne ne ano ano ano ne ne

Byly realizovány odbočovací pruhy na silnicích ve vaší správě? ano ano ne ano ne ano ano ne ano ano ano ano ne ne

Byla provedena úprava bezpečného dopravního prostoru na silnicích ve vaší 

správě?
ano ano ne ano ano ne ano ne ano ne ano ano ano ne

 K4.5  Zlepšovat přehlednost přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosb.              

Byla zlepšena přehlednost přechodů pro chodce na silnicích ve vaší správě? ano ano ne ne ano ano ano ano ano ne ano ano ano ne

Uveďte číslo silnice a staničení

MK II.třídy/3 MK 

II.třídy/6 MK 

III.třídy/139 MK 

I.třídy/57 MK 

I.třídy/22 MK 

II.třídy/28 MK 

II.třídy/10 MK 

III.třídy/295 MK 

II.třídy/31

II/210, st. km 

52,360

II/606, st. km 

37,000

III/2136, st. km 

4,700

III/2784 km 16,7

III/2915 Km 3,8 - 

8,1 

III/2918 km 0 - 6,5

II/292 km 2,7

I/35 Hrušová

II/602 Velké 

Meziříčí km 49,2

III/35314 Nové 

Město na Moravě 

u nemocnice

II/351 Slavičky 

(IROP)

II/150 Okrouhlice 

most 150-022

II/413 Suchohrdly u 

Zn. km 31,589

II/413 Suchohrdly u 

ZN km 31,691

II/408 Suchohrdly u 

ZN km 70,166

II/408 Suchohrdly u 

Zn km 70,214

II/408 Suchohrdly u 

Zn  km 70,477

II/408 Přímětice  

km 65,325

II/361 Přímětice  

km 28,344

II/408 Hrádek km 

87,757

II/408 Hrádek km 

88,467

II/397 Hrádek km 

20,838

místa pro 

přecházení 

nasvětlené:

II/413 Suchohrdly u 

Zn km 31,746

místa pro 

přecházení 

nenasvětlené:

III/43732, 

43732/50 - Slavkov 

pod Hostýnem; 

II/490 - Všetuly; 

II/490 - 

Bohuslavice ; II/437 

- Bystřice pod 

Hostýnem ; II/439 - 

Telč;

I/57 53,9

4.6 Zavádět dynamickou detekci přítomnosti chodce na přechodu tam, kde je to nezbytné s ohledem na bezpečnost chodce a řidiče.

Je zaváděna detekce chodce na přechodech na silnicích ve vaší správě? ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne

Pokud ano, na kolika přechodech je zavedena? 11 2

Délka cyklostezek vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 7,2 km 0 0 0 0 0 0 6,414 km 0

v intravilánu 2 km 8,3 km 0 0 0 0 0 0 2,916 km 0

Délka cyklotras vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 5,5 km 0 0 0 0 0 0 0

v intravilánu 5 km 11,2 km 0 0 0 0 0 0,25 km 16,439 km 0

 K4.8 Rozvíjet sdílený prostor na místních komunikacích.              

Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj sdíleného prostoru pro zrovnoprávnění 

všech druhů dopravy na MK?
ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Uveďte na počet km MK, kde je vytvořen sdílený prostor. 39 km

 K5.1 Revidovat stavební uspořádání, srozumitelnost a viditelnost dopravního značení (nejen u křižovatek).               

Revize stavebního uspořádání provedena na silnicích ve vaší správě ano ano ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Revize srozumitelnosti a viditelnosti dopravního značení na silnicích ve vaší 

správě prováděna
ano ano ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Jak často měsíčně měsíčně čtvrtletně čtvrtletně měsíčně ročně ročně čtvrtletně ročně ročně ročně

 K5.2 Uplatňovat technická opatření na křižovatkách k zamezení nedání přednosb v jízdě a to jak v extravilánu, tak i intravilánu. 

K4

K4.7 Budovat bezpečnou cyklistickou infrastrukturu. Pro bezpečnost a komfort oddělené přepravy chodců a cyklistů budovat cyklistické přejezdy. http://www.czrso.cz/file/norma–csn–73–61–10–a–cyklistika/

K4.2

K4.4

K4.5

K5 ÚPRAVY KŘIŽOVATEK

K4.8

K5.1

 K4.4 Zajisbt úpravy bezpečného dopravního prostoru.

K4.3

K4.6

K4.7



Hlavní město 

Praha
Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský

Aktivita
Kraje

KRAJE

Jaká technická opatření na křižovatkách silnic ve vaší správě byla uplatněna (viz 

výše)? Prosím vyjmenujte

dopravní zrcadla, 

úprava zeleně, 

zvýraznění 

dopravního 

značení, stavební 

úpravy

změna stavebního 

uspořádání 

křižovatky, vložení 

ostrůvků, svislé a 

vodorovné 

dopravní značení

přestavba na OK 

výměna 

dopravního 

značení

přestavba na OK, 

kanalizace 

křižovatky

např. úprava VDZ, 

doplnění SDZ

směrové ostrůvky, 

dopravní zařízení - 

balisety

v roce 2018 pouze 

obnova VDZ s SDZ

úprava křiž. I/52 a 

II/421 v Mikulově

úprava jízdních 

pruhů pomocí 

stavebních prvků 

(KLEMIX) a VDZ. 

Zvýraznění SDZ 

reflexním 

podkladem. 

okružní křižovatky

 K5.3 Revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek pozemních komunikací              

Revize rozhledových trojúhelníků na silnicích ve vaší správě byla prováděna ano ano ne ne ano ne ano ano ne ano ano ne ano ano

Pokud ano, prosím o údaj, jak často je prováděna čtvrtletně měsíčně měsíčně ano čtvrtletně měsíčně čtvrtletně měsíčně ročně ročně

 K5.4 Zajisbt výstavbu okružních křižovatek jako jednoho z činitelů bezpečné pozemní komunikace.              

Byla provedena výstavba okružních křižovatek na silnicích ve vaší správě? ano ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano

Pokud ano, uveďte číslo silnice a staničení MK I.třídy/18

 II/118 Kladno- 

Švermov, II/101 - 

D10, II/112 Vlašim, 

II/605 Chrášťany-

přeložka, II 106 x 

III/10513 Týnec 

nad Sázavou

II/121 x II/173 x 

II/175 OK Blatná
II/171 a MK Sušice

III/2136, st. km 

4,779
Duchcov

II/282 km 7,7

II/289 km 2,7

II/278 km 2,8 

I/11 x 

II/360xIII/31216

I/17x3589 Chrudim

I/17xIII/32246 

Hrochův Týnec

II/406 s II/639 

Kostelec u Jihlavy

II/377 Rájec

II/380 Moutnice 

II/408 Suchohrdly 

II/408 Hrádek 

II/421 Velké 

Pavlovice

II/478 x III/4705 

rekonstrukce na 

OK

Jakým způsobem jsou seznamováni pracovníci správy údržby komunikací ve vaší 

správě s novelami TP?

pravidelným 

školením

pravidelným 

školením
samostudiem 

pravidelným 

školením
samostudiem samostudiem samostudiem

pravidelným 

školením
samostudiem

pravidelným 

školením
samostudiem samostudiem 

pravidelným 

školením
samostudiem 

Kontrolujete, jak je prováděna revize vybavení komunikací z hlediska 

bezpečnosti?

kompetence 

správy a údržby PK

kompetence 

správy a údržby PK

kompetence 

správy a údržby PK

kompetence 

správy a údržby PK

měsíčně určeným 

pracovníkem KÚ

kompetence 

správy a údržby PK

kompetence 

správy a údržby PK

kompetence 

správy a údržby PK

kompetence 

správy a údržby PK

kompetence 

správy a údržby PK

kompetence 

správy a údržby PK

kompetence 

správy a údržby PK

kompetence 

správy a údržby PK

kompetence 

správy a údržby PK

Jakým způsobem zjišťujete neochráněné překážky na komunikacích ve vaší 

správě

Pravidelnou kontrolou činnosti pracovníků správy a údržby silnic ve správě kraje ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Náhodnou kontrolní činností ano ano ano ano ano ne ano ne ano ano ano ano ano ano

Je plně v pravomoci pracovníků správy a údržby silnic ve správě kraje
kompetenci správy 

a údržby PK

kompetenci správy 

a údržby PK

kompetenci správy 

a údržby PK

kompetenci správy 

a údržby PK
ne

kompetenci správy 

a údržby PK

kompetenci správy 

a údržby PK

kompetenci správy 

a údržby PK

kompetenci správy 

a údržby PK

kompetenci správy 

a údržby PK

kompetenci správy 

a údržby PK
ne

kompetenci správy 

a údržby PK
ne

Jakým způsobem zjišťujete, zda pracovníci správy a údržby silnic ve vaší správě 

vykonávají činnost v souladu se zákonem?

Pravidelnou kontrolní činností určeným pracovníkem KÚ ano ano ano ano ano ne ne ne ano ano ne ano ano ne

Náhodnou kontrolní činností ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Na základě oznámení o nedostatcích ze strany Policie ČR ne ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Je prováděno měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek na silnicích II. 

třídy správci PK?
ne ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Je prováděno měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek na silnicích 

III. třídy správci PK?
ne ano ne ano ne ano ano ano ano ano ano ne ano ano

Jsou úseky vozovek s nevyhovujícím povrchem označovány dopravními značkami 

správci PK?
ano ano ne ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano ne

Jsou zajištěny dostatečné finanční prostředky na odstraňování úseků s 

nevyhovujícími povrchovými vlastnostmi?
ano ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ano ano

Iniciují pracovníci KÚ instalaci svodidel proti podjetí správci PK na základě 

oznámeni Policie ČR o nehodové lokalitě?
ne ano ano ano ano ne ne ne ano ano ano ano ne ne

Jsou vyhledávány úseky silnic, kde by oddělení protisměrných pruhů zvýšilo 

bezpečnost provozu?
nevhodné úseky nevhodné úseky nevhodné úseky nevhodné úseky nevhodné úseky nevhodné úseky nevhodné úseky nevhodné úseky nevhodné úseky nevhodné úseky nevhodné úseky nevhodné úseky nevhodné úseky nevhodné úseky

Jsou na silnicích ve vaší správě vytipována místa, kde by bylo vhodné umístit 

systémy pro poskytování informací směrem k řidiči, byť se jedná o silnice II. a III. 

třídy?

ano ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne

na silnici II. třídy ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne

na silnici III. třídy ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne

Jakým způsobem zjišťujete, zda pracovníci správy a údržby silnic ve vaší správě 

vykonávají předmětnou činnost?

pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem KÚ

na základě 

oznámení o 

nedostatcích na PK 

ze strany Policie ČR

na základě 

oznámení o 

nedostatcích na PK 

ze strany Policie ČR

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

na základě 

oznámení o 

nedostatcích na PK 

ze strany Policie ČR

na základě 

oznámení o 

nedostatcích na PK 

ze strany Policie ČR

náhodnou 

kontrolní činností

na základě 

oznámení o 

nedostatcích na PK 

ze strany Policie ČR

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem KÚ

na základě 

oznámení o 

nedostatcích na PK 

ze strany Policie ČR

na základě 

oznámení o 

nedostatcích na PK 

ze strany Policie ČR

 K6.1 Průběžně seznamovat odpovědné krajské pracovníky s novelami TP formou školení pro správce PK, resp. pro odpovědné pracovníky v terénu.              

 K6.3 Revidovat vybavení komunikací z hlediska bezpečnosb a odstraňovat zjištěné nedostatky.              

 K6.4 Odstraňovat, případně chránit pevné překážky v ochranném pásmu silnic.              

 K6.5 Kontrolovat plnění povinnosb řádné péče správců pozemních komunikací, včetně údržby krajnic, příkopů a silniční zeleně; stanovit sankce za zjištěné nedostatky.              

K6.6  Zajistit pravidelné měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek správci pozemních komunikací, označování nevyhovujících úseků dopravními značkami.

 K6.7 Systemabcky odstraňovat úseky s nevyhovujícími povrchovými parametry vozovek.              

K5.3

K5.4

K6.1

K6.3

K6

 K6.9 Ověřovat možnosb prvků fyzického oddělení probsměrných jízdních pruhů na dvoupruhových silnicích, s jejich následnou instalací na vybraných úsecích.              

K6.10 Ověřovat nové účinné informace směrem k řidiči v místech práce na silnici a jejich řádné označování, a to zejména prostřednictvím kooperabvních systémů ITS. Dále ověřovat varování řidičů o překážkách při jízdě za snížené viditelnosb (mlha, sněžení, hustý déšť apod.) jako např. varování o dopravní nehodě nebo o koloně před řidičem či o pomalu jedoucím vozidle údržby, příp. se světelným vozíkem.              

 K7.1 Zkvalitnit dopravní značení na železničních přejezdech v kříženích s pozemními komunikacemi všech tříd, včetně polních, lesních a účelových komunikací.              

 K7.2 Zajisbt průběžnou údržbu rozhledových polí úrovňových křížení pozemních komunikací s dráhami.              

 K6 ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ A POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK                

K7 ZABEZPEČENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

K5

K5.2

K6.9

K6.10

K7.1

K6.4

K6.5

K6.6

K6.7

K6.8
 K6.8 Instalovat svodidla prob podjed v místech nebezpečí vyjed s častými nehodami takového typu.              



Hlavní město 

Praha
Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský

Aktivita
Kraje

KRAJE

Jakým způsobem zjišťujete, zda pracovníci správy a údržby silnic ve vaší správě 

vykonávají předmětnou činnost?

pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem KÚ

na základě 

oznámení o 

nedostatcích na PK 

ze strany Policie ČR

náhodnou 

kontrolní činností

na základě 

oznámení o 

nedostatcích na PK 

ze strany Policie ČR

náhodnou 

kontrolní činností

na základě 

oznámení o 

nedostatcích na PK 

ze strany Policie ČR

na základě 

oznámení o 

nedostatcích na PK 

ze strany Policie ČR

náhodnou 

kontrolní činností

na základě 

oznámení o 

nedostatcích na PK 

ze strany Policie ČR

pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem KÚ

náhodnou 

kontrolní činností

na základě 

oznámení o 

nedostatcích na PK 

ze strany Policie ČR

na základě 

oznámení o 

nedostatcích na PK 

ze strany Policie ČR

na základě 

oznámení o 

nedostatcích na PK 

ze strany Policie ČR

Zajišťujete ve spolupráci se SŽDC, aby železniční přejezdy, v křížení se silnicemi ve 

vaší správě, byly zabezpečeny nejmodernějšími systémy?
ne ne ano ne ne ne ano ne ano ne ano ano ano ano

Iniciujeme jednání se SŽDC ne ne ano ne ne ne ne ne ne ano ano ano ano

Ponecháváme pouze v kompetenci SŽDC ano ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano ne ano ne

Jsou vytipována místa pro instalaci vyhodnocení dopravní situace, vč. dalších 

funkcionalit, i na silnicích  II. a III. třídy ve vaší správě?
ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Pokud ano, prosím o jaký počet vytipovaných míst se jedná?

Jsou vytipovány vhodné křižovatky pro instalaci detekce jízdy/chůze na červenou, 

vč. dalších funkcionalit, i na silnicích  II. a III. třídy ve vaší správě?
ano ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne

Pokud se jedná o silnici II. třídy, uveďte její číslo a staničení

II/425 průtah 

Hustopeče km 

21,689

Pokud se jedná o silnici III. třídy, uveďte její číslo a staničení

Kolik míst pro systémy WIM a nízkorychlostního vážení je ve vašem kraji 

vytipováno

místa pro WIM na silnicích II. třídy 4 1 15

místa pro WIM na silnicích III. třídy 10

místa pro nízkorychlostní vážení na silnicích II. třídy 5

9: Všeruby II/184, 

Bor II/200, 

Chodová Planá 

II/201, Sušice 

II/169, II/1, 

Nalžovské Hory 

II/199, Kařez 

II/605, Planá 

II/198, II/201

11 2 4 1 15

místa pro nízkorychlostní vážení na silnicích III. třídy 1 9 2 2 10

Jsou vytipovány úseky pro postupné zavádění dopravních systémů snižujících 

nehodovost i na silnicích II. a III. třídy ve vaší správě?
ne

Počet vytipovaných míst na silnicích

II. třídy 1

III. třídy

Podmínky pro zprovoznění eCall ze strany kraje jsou splněny

Vážení nákladních vozidel v rámci kraje je: není zajištěno
zajištěno v 

dostatečném počtu

zajištěno v 

dostatečném počtu

zajištěno v 

dostatečném počtu

zajištěno v 

dostatečném počtu

zajištěno v 

dostatečném počtu

zajištěno v 

dostatečném počtu

zajištěno v 

dostatečném počtu
není zajištěno

zajištěno v 

dostatečném počtu
není zajištěno

zajištěno v 

dostatečném počtu

zajištěno v 

dostatečném počtu

zajištěno v 

dostatečném počtu

Pokud není, prosím uveďte důvod:

nedostatek 

finančních 

prostředků pro 

realizaci opatření, 

nedostatek 

vhodných míst pro 

realizaci opatření

nedostatek 

finančních 

prostředků pro 

realizaci opatření

nedostatek 

finančních 

prostředků pro 

realizaci opatření, 

nedostatek 

vhodných míst pro 

realizaci opatření

Poskytuje KÚ na svých stránkách informace/odkaz řidičům o ITS ve vozidlech pro 

zvýšení bsp?
ne ne ne ne ne ano  ne ne ne ne ne ne ne

Pokud ne, uveďte prosím důvod
v rámci přednášek 

koordinátora BESIP

Tyto informace 

jsou sdělovány 

veřejnosti v rámci 

akcí prevence 

BESIP, na kterou 

kraj poskytuje 

Centru služeb pro 

silniční dopravu 

účelovou dotaci.

K8

aktivita splněna v roce 2017

K7

K7.3

K8 NASAZOVÁNÍ SYSTÉMŮ ITS PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU

V2

 Ú1.1 Materiálně a metodicky podpořit realizaci dopravní výchovy ze strany MD BESIP a zřizovatelů MŠ a ZŠ.              

K7.2

K8.2

K8.3

K8.6

K8.7

K8.9
 K8.9 Zprovoznit systém eCall.              

 V1 ZAJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO ODBORNÉHO DOZORU                

 V1.3 Zajisbt nízkorychlostní a vysokorychlostní vážení vozidel.              

V2.1 Zvýšit informovanost motoristické veřejnosti o bezpečných, účinných informačních a komunikačních systémech – ITS technologií ve vozidlech (dle doporučení Evropské komise).

 Ú1 ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ                

V1.3

V- VOZIDLO

V2 ROZŠÍŘENÍ INFORMOVANOSTI ŘIDIČE O MOŽNOSTECH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A JEJICH DOPADU NA BEZPEČNOST

Ú - ÚČASTNÍK

V2.1

 K7.3   Zlepšovat technické zabezpečení železničních přejezdů moderními systémy pro monitorování a detekci dopravně bezpečnostních deliktů, a to včetně konkrétních viníků. Dále ověřovat a postupně nasazovat kooperabvní systémy ITS pro informování řidičů v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku              

 K8.2 Instalovat systémy na monitorování a vyhodnocování dopravní situace s možnosd dalších funkcionalit (detekce odcizených vozidel, kontrola platnosb technické kontroly, dálniční známky, pojištění vozidla apod.).              

 K8.3 Postupně zavádět systémy pro detekci jízdy (chůze) na červenou, s možnosd nepřetržitého snímání dopravních situací na křižovatkách a rozlišení registračních značek přestupců.              

 K8.6 Vybpovat místa pro postupné zavádění systémů vysokorychlostního vážení (WIM) a odstavné plochy pro nízkorychlostní vážení vozidel.              

 K8.7  Pilotní testování a postupné zavádění inteligentních dopravních systémů snižujících nehodovost v silničním provozu či snižující následky nehod v podmínkách ČR.              

V1



Hlavní město 

Praha
Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský

Aktivita
Kraje

KRAJE

Podporuje kraj materiálně nebo metodicky (mimo KK BESIP) realizaci dopravní 

výchovy v MŠ/ZŠ?
ano ano ano ano ano ano

ano projekt 

Markéty dopravní 

výchova, který 

probíhá v MŠ a ZŠ v 

LK

ano ano ne ano ano ano ne

Pokud ano, prosím jak?

semináře pro 

pedagogické 

pracovníky, besedy 

s rodiči při promo 

akcích v rámci akcí 

prevence BESIP. 

Moravskoslezský 

kraj plní svou 

zákonnou 

povinnost i 

usnesení vlády o 

Národní strategii 

BESIP právě 

prostřednictvím 

Centra služeb pro 

silniční dopravu a 

krajského 

koordinátora 

BESIP. Podporuje 

tak i dopravní 

výchovu ve školách 

a na dopravních 

hřištích. 

Organizačně se 

podílí na krajském 

finále Dopravní 

soutěže mladých 

cyklistů. 

Jakým způsobem kraj podporuje zapojení rodičů do dopravní výchovy?

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě, 

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě

Upřesněte vydávané informace

Podporuje kraj vlastními aktivitami (mimo KK BESIP) prevenci nebezpečí jízdy pod 

vlivem alkoholu/návykových látek?
ano ne ano ne ano

Pokud ano, prosím popište

plakátovací plochy, 

lokální noviny, 

lokální místní 

rozhlas, webové a 

facebookové 

stránky MČ

pořádání dopravně 

preventivních akci 

např. pro řidiče 

kamionu - Den pro 

kamiony, dále pro 

studenty středních 

škol - Safety road

zajištění programu 

pro žáky středních 

škol v LK: The 

Action (2x v 

Liberci), Nehodou 

to začíná (2x v 

Liberci, 2x ve 

Vysokém nad 

Jizerou).

finanční podpora 

organizací, které 

zajišťují preventivní 

aktivity.

Je prováděn ze strany KÚ SOD v autoškolách? ne ne ano ne ne ano ne ano ne ne ne ne ano

Počet provedených kontrol nad kvalitou výuky a výcviku v roce 2018 (mimo 

potřebné dokumentace k provozování AŠ)
1 22 10 0 5

Počet zjištěných nedostatků 0 13 3 3

Je prováděn ze strany KÚ SOD při provádění zkoušky z odborné způsobilosti? ne ne ne ano ne ano ne ne ne ne ano ne ne

Počet provedených kontrol v roce 2018 3 2

Počet zjištěných nedostatků 0

Je KÚ uskutečňováno pravidelné vyhodnocení vymahatelnosti práva v oblasti 

dopravních deliktů?
ne ne ne ano ne ano ne ne ano ne ano ne ne ano

Jaká je úspěšnost vymáhání stanovených přeshraničních sankcí. Uveďte prosím v 

%
45% 10% 80% 80% 5%

Ú1

Ú3

Ú4

Ú5

finanční podpora provozovatelů DDH, nákup pomůcek pro výuku DV pro MŠ, nákup pomůcek pro výuku DV pro ZŠ

bezpečné převážení dětí ve vozidle, bezpečná jízda na kole, podpora bezpečné chůze (kromě Karlovarského kraje),

Ú1.2 Metodicky podpořit zapojení rodičů do systému dopravní výchovy.              

dtto

Ú5.3

Ú1.1

Ú1.2

Ú3.1

Ú4.5

Ú5.2

Ú3 ZDŮRAZNĚNÍ VLIVU ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA BEZPEČNOST VŠECH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU

 Ú4.5 Provádět intenzivní státní odborný dozor a dohled nad kvalitou výuky a výcviku v autoškolách a při provádění zkoušek z odborné způsobilosb.              

 Ú5.2 Pravidelně vyhodnocovat účinnost vymahatelnosb práva v oblasb dopravních deliktů. V případě, že stávající systém není dostatečným nástrojem pro vymožení práva, přijmout odpovídající legislabvní úpravy.              

Ú5.3  Zefektivnit přeshraniční vymáhání sankcí stanovených v souvislosti se spácháním vybraných dopravních deliktů (zprovoznění modulu CBE) EUCARIS.              

Ú6.2 Rozšířit měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích, které jsou v působnosti obce.

 Ú3.1 Prevenbvně informační akbvity zaměřit na nebezpečí plynoucí z užívání alkoholu, návykových látek a léků, nejen pro řidiče – držitele všech skupin ŘO, ale také pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích              

Ú4 PODPORA ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V AUTOŠKOLÁCH

Ú5 ZVÝŠENÍ VYMAHATELNOSTI PRÁVA



Hlavní město 

Praha
Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský

Aktivita
Kraje

KRAJE

Jakým způsobem je prováděno měření rychlosti vozidel v působnosti obcí/měst v 

rámci kraje?
ano ano ano ano ano ano ano ano ne ano ano

Prováděno orientační měření ano

Prováděno měření se záznamem přestupce ano ne ne ano ano ano ano ne ano ne ano ano

Pokud ano, prosím o počet zaznamenaných přestupků 199416 2550 6633 503

Počet zaznamenaných překročení rychlosti v obci jako přestupek /trestný čin v 

roce 2018
199416 970/8 6633

Krajská strategie bezpečnosti silničního provozu vytvořena a je plně kompatibilní 

s NSBSP na roky 2018-2020.
ne ne ano ne ne ne ano ne částečně částečně částečně ne ano ne

Pokud nebyla vytvořena, prosím uveďte, jak je řízen a kontrolován systém 

bezpečnosti silničního provozu v kraji

upřesněno v 

komentáři plnění 

aktivity

Prostřednictvím 

Krajské správy a 

údržby silnic 

Středočeského 

kraje, tipování a 

odstraňování 

nehodových lokalit 

ve spolupráci s 

Policií ČR. Dále 

provozujeme 

vlastní dopravní 

portál s aktuálními 

dopravními 

informacemi a 

zprostředkovávám

e Polici ČR - KŘPS 

detailní informace 

ze všech našich 

kamerových 

systémů (cca 100 

ks po 

Středočeském 

kraji), které slouží k 

prevenci 

kriminality, 

odhalování trestné 

činnosti apod. 

Ú6

P6

 PODPORA REALIZACE PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ NSBSP  

Ú6.2

P- PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

P6

 P6 Vytvořit krajské a místní Strategie bezpečnosb silničního provozu, jako nezbytného dokumentu k plnění NSBSP. Poskytovat veřejnosb pravidelné informace o těchto strategiích a jejich plnění na webových stránkách kraje/obce.               



Benešov Beroun
Brandýs nad 

Labem/Stará Boleslav
Čáslav Černošice Český Brod Dobříš Hořovice Kladno Kolín

Kralupy nad 

Vltavou
Kutná Hora Lysá nad Labem Mělník Mladá Boleslav

Mnichovo 

Hradiště
Neratovice Nymburk Poděbrady Příbram Rakovník Říčany Sedlčany Slaný Vlašim Votice

Bezpečnostní audit proveden ve Fázi 1 a 2 na novostavbě silnice č ne ne

ve Fázi 2 - I/9,I/16 

Mělník obchvat 

2.stavba, 

investiční akce 

ŘSD  - pozn. není 

MK

neprovedeno

U změny dokončené stavby silnice č. ne ne

BI neproveden z důvodu:

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

Nehodová lokalita sanována v roce 2018 na MK ne ne ne ne

OK na I/16 za 

mostem přes Labe 

- směr Mělník- 

Nová Ves,

akce ŘSD  - pozn. 

není MK

ne
Říčany, Rýdlova x 

Štefánikova
neprovedeno

Sanována v roce 2018 na základě podnětu Policie ČR ne ne ne ano ne ne neprovedeno

Nehodový úsek sanován: ne ano ne ano ano ano ano ne ne

Upraveno: ne

osazeno 

dopravními 

značkami

stavební úpravy, 

osazeno 

dopravními 

značkami

stavební úpravy, 

osazeno 

dopravními 

značkami

osazeno 

dopravními 

značkami

osazeno 

dopravními 

značkami

ne

Správce PK poskytl zpětnou informaci Policii ČR o způsobu úpravy nehodové 

lokality:
ano ne ano ano ano ano ne ne

Počet odstraněných reklamních zařízení podél MK 8 0 5 20 3 2 5 5 0 5 6 0 0 0

Počet revidovaných reklamní zařízení na MK 2 8 0 5 30 2 0 12 0 0 3 9 0 0 0

Počet neprodloužený smluv pronájmu silničních pomocných pozemků: 0 1 0 0 27 2 0 3 0 0 0 4 0 0 0

Počet odstraněných reklamních zařízení v režimu zvláštního užívání PK z důvodu 

nezabezpečení místa proti střetnutí vozidel s reklamním zařízením:
1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0

Byly realizovány "Zóny 30" na silnicích ve vaší správě? ne ne ne ano ano ano ano ano ne ne ne ne ano

Na silnici č., staničení MK Komárov

Kladno - 2 oblasti, 

4x obec ve 

správním obvodu 

ORP 

MK, Ulice K Vinici

Kralupy, ul. 

Okružní, staničení 

km: cca: 0,000 - 

0,500

MK města 

Mělníka - lokalita 

Blata, ul. Světická

na pozemku 

1609/3 KÚ Jankov

Instalace nových vjezdových ostrůvků na stávajících MK ano ne ne ne ne ne ano ne ano ne ne ne

Instalace vjezdových ostrůvků na nových MK realizována v roce 2018? ne ne ne ne ne ne ano ne ano ne ne ne ne

Byly realizovány dělící pásy na MK ve vaší správě? ne ne ne ne ano ne ne ne ano ano ne ne ne

Byly realizovány parkovací pruhy na MK ve vaší správě? ano ano ne ne ano ano ano ano ne ano ano ano ne

Byly realizovány odbočovací pruhy na MK ve vaší správě? ano ano ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne

Byla zlepšena přehlednost přechodů pro chodce na MK ve vaší správě? ne ne ne ne ano ano ano ne ne ne ano ano ne

Na silnici č., staničení

I/236 průjezdní 

úsek města 

Kladno, doplnění 

přisvětlení, 

Ulice Veltrubská 

2x nasvětlení 

Kralupy, ul. 

Gagarinova, č. 

MK13c, staničení 

km: cca 0,050, 

staničení km: cca 

0,300,

2b, 3b, 9b, 6,c, 

56c, 318c

Délka cyklostezek vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 0 0 10 km 0,5 km 0 0 0 0 0 0 0

v intravilánu 0 0 2 km 0 0 0 0 2 km 0 0 0

Délka cyklotras vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 km 0

v intravilánu 0 0 0 0 0 0 0 0,03 km 3 0 1,5 km 0

Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj sdíleného prostoru pro zrovnoprávnění 

všech druhů dopravy na MK?
ano ne ne ne ne ano ano ne ne ano ne ne ne

Uveďte na počet km MK, kde je vytvořen sdílený prostor. 2 km 0 4 km 2 km 3

Revize stavebního uspořádání provedena na silnicích ve vaší správě: ano ne ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano ne

Revize srozumitelnosti a viditelnosti dopravního značení na silnicích ve vaší správě 

prováděna:
ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne

Jak často: měsíčně ročně ročně čtvrtletně měsíčně ročně čtvrtletně ročně čtvrtletně čtvrtletně čtvrtletně čtvrtletně čtvrtletně

Jaká technická opatření na křižovatkách silnic ve vaší správě byla uplatněna (viz 

výše)?

obnova 

vodorovného 

dopravního 

značení

dopravní značení 

V5 "příčná čára 

souvislá"

žádná

doplnění VDZ, 

doplnění 

zpomalovacích 

prahů v zóně 30 

ne

Provozování 

křižovatky řízené 

světelnými 

signály, zvýraznění 

SDZ fluoreskujícím 

rámem 

balisety, zrcadla

dopravní zařízení, 

DZ s reflexním 

pozadím 

žádná

Revize rozhledových trojúhelníků na silnicích ve vaší správě byla prováděna: ne ne ano ne ano ne ano ano ano ne ne ano ne ne

Pokud ano, prosím o údaj, jak často je prováděna: ročně měsíčně ročně čtvrtletně ročně ročně

Byla provedena výstavba okružních křižovatek na MK ve vaší správě? ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Na silnici č., staničení

Jakým způsobem jsou seznamováni pracovníci správy údržby komunikací ve vaší 

správě s novelami TP?

Pravidelným 

školením

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Pravidelným 

školením

Pravidelným 

školením

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Pravidelným 

školením

Formou e-

learningu

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Pravidelným 

školením

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Kontrolujete, jak je prováděna revize vybavení komunikací z hlediska 

bezpečnosti?

Náhodně určeným 

pracovníkem MÚ 

Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Náhodně určeným 

pracovníkem MÚ

Náhodně určeným 

pracovníkem MÚ 

Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Náhodně určeným 

pracovníkem MÚ 

Pravidelně 

měsíčně určeným 

pracovníkem MÚ

Náhodně určeným 

pracovníkem MÚ 

Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Náhodně určeným 

pracovníkem MÚ 

Náhodně určeným 

pracovníkem MÚ 

KOMUNIKACE

K1 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE „BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA“ 2008/96/ES A JEJÍ ROZŠÍŘENÍ NA OSTATNÍ SÍŤ SILNIC

K2 APLIKACE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ A NÁVAZNÝCH LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ PRO BEZPEČNĚJŠÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

K2.2 Zintenzívnit a pravidelně vyhodnocovat kontrolní činnosti v oblasti dodržování zákonných podmínek pro provozování reklamních zařízení v ochranných pásmech všech typů pozemních komunikací a plnění zákonných povinností vlastníků reklamních zařízení a silničního správního úřadu při odstraňování reklamních zařízení provozovaných v rozporu se zákonem, zejména:

K4.1 K4.1 Prosazovat systematický rozvoj „Zón 30“ na obslužných komunikacích.

K4.4 Zajistit úpravy bezpečného dopravního prostoru

K4.5 Zlepšovat přehlednost přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti.

K2.1 Dodržovat zákaz zřizování a provozování reklamních zařízení podél dálnic a silnic I. třídy, s výjimkou označení provozoven nacházejících se v blízkosti pozemní komunikace a nabízejících služby bezprostředně související se silničním provozem. Aplikovat i na silnice I. třídy a nižší.

K1.5 Na základě vyjádření PČR k nehodovému úseku či místu vážné dopravní nehody postupně odstraňovat tyto úseky a povinně poskytnout zpětnou informaci, jaká úprava nehodového úseku/rizikové lokality byla provedena správcem PK.

K1.3 Postupně sanovat nehodové lokality identifikované dle mapového portálu http://sykrik.vectormap.cz/ a dle metodiky http://ideko.cdv.cz/

K1.2 Provádět bezpečnostní inspekce v rozsahu vymezeném v kapitole 4.1 „Metodiky provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikaci“ na všech druzích pozemních komunikací.

K6.4 Odstraňovat, případně chránit pevné překážky v ochranném pásmu silnic.

K6.1 Průběžně seznamovat odpovědné krajské pracovníky s novelami TP formou školení pro správce PK, resp. pro odpovědné pracovníky v terénu.

K5.4 Zajistit výstavbu okružních křižovatek jako jednoho z činitelů bezpečné pozemní komunikace.

K5.3 Revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek pozemních komunikací.

K5.2 Uplatňovat technická opatření na křižovatkách k zamezení nedání přednosti v jízdě a to jak v extravilánu, tak i intravilánu.

K6.1

K6.3

K4 Prosazovat systematický rozvoj „Zón 30“ na obslužných komunikacích.

K5 ÚPRAVY KŘIŽOVATEK

K6 ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ A POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK

K5

K5.1

K5.2

K5.3

K6.3 Revidovat vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti a odstraňovat zjištěné nedostatky.

K4

K4.1

K4.4

K4.5

K4.7

K4.8

K5.1 Revidovat stavební uspořádání, srozumitelnost a viditelnost dopravního značení (nejen u křižovatek).

K4.8 Rozvíjet sdílený prostor na místních komunikacích.

K4.7 Budovat bezpečnou cyklistickou infrastrukturu. Pro bezpečnost a komfort oddělené přepravy chodců a cyklistů budovat cyklistické přejezdy. http://www.czrso.cz/file/norma–csn–73–61–10–a–cyklistika/

Aktivita

K1

K1.2

K1.3

K1.5

Středočeský

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

K5.4

K2

K2.1

K2.2



Benešov Beroun
Brandýs nad 

Labem/Stará Boleslav
Čáslav Černošice Český Brod Dobříš Hořovice Kladno Kolín

Kralupy nad 

Vltavou
Kutná Hora Lysá nad Labem Mělník Mladá Boleslav
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Hradiště
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AktivitaStředočeský

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Jakým způsobem zjišťujete neochráněné překážky na komunikacích ve vaší 

správě:

Je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Náhodnou 

kontrolní činností

Je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Náhodnou 

kontrolní činností

Jakým způsobem zjišťujete, zda pracovníci správy a údržby silnic ve vaší správě 

vykonávají činnost v souladu se zákonem?

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem MÚ

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem MÚ

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Je prováděno měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek na MK správci 

PK?
ne ne ne ne ano ne ano ano ano ne ano ano ne ne

Jsou úseky vozovek s nevyhovujícím povrchem označovány dopravními značkami 

správci PK?
ano ano ne ano ano ano ano ano ano ano ne ano ano ano ne

Jsou odstraňovány úseky silnic s nevyhovujícími parametry povrchu vozovky? ano ano ne ano ano ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano

Opravy prováděny na celých úsecích ano ne ne ano ne ano ano ano ano ano ne ano ano ano ne

Jen opravy míst, kde jsou velké výtluky ano ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano ne ano

Jsou instalována svodidla proti podjetí na silnicích ve vaší správě? ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne

Pokud ne, jsou na silnicích ve vaší správě identifikována místa s častými nehodami 

motorkářku a následným podjetím svodidel?
ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Dopravní značení na železničních přejezdech v křížení s PK jsou udržována a 

zkvalitňována:

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem MÚ

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Rozhledová pole úrovňových křížení PK s drahami je udržováno:

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

podněty od 

občanů

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem MÚ

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem MÚ

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Ve spolupráci se SŽDC je zajišťováno, aby železniční přejezdy v křížení se silnicemi  

ve vaší správě byly zabezpečeny nejmodernějšími systémy?

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

ano ano

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

ne

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Jsou nově v roce 2018 instalována zařízení na vyhodnocení dopravní situace, vč. 

dalších funkcionalit, i na silnicích ve vaší správě?
ano ne ne ne ano ano ne ano ne ano ano ano ne ne ano

Jsou vytipovány vhodné křižovatky pro instalaci detekce jízdy/chůze na červenou, 

vč dalších funkcionalit, i na MK ve vaší správě?
ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ano

Pokud ano, uveďte číslo MK a staničení
I/38H km 2,3 

II/125 km 72,2
MK II. třídy, č. 1b

Jsou nově v roce 2018 na silnicích ve vaší správě instalovány systémy WIM nebo 

nízkorychlostního vážení?
ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne

Prosím specifikujte: II/101

Byla na území ORP provedena kampaň nebo jiná aktivita pro zvýšení 

informovanosti motoristické veřejnosti o ITS ve vozidlech.
ne ne ne ano ne ne ne ano ne ano ne ne ne ne ne

Pokud ano, kým byla kampaň uskutečněna
na stránkách 

města

Centrum 

prevence 

kriminality a 

dopravní výchovy 

uskutečnilo akci 

Den bezpečné 

dopravy a Den 

bezpečí a 

pořádku, v nichž 

je toto opatření 

zakomponováno

místní tisk, web 

stránky města 

Podporuje ORP materiálně nebo metodicky (mimo KK BESIP) realizaci dopravní 

výchovy v MŠ/ZŠ?
ano ano ano ne ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Pokud ano, prosím popište jak:

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro ZŠ

Jakým způsobem ORP podporuje zapojení rodičů do dopravní výchovy?

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

bezpečná jízda na 

kole

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě:

bezpečná jízda na 

kole

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě:

bezpečná jízda na 

kole, podpora 

bezpečné chůze

asistence při 

dopravních 

soutěžích

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě:

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle

bezpečná jízda na 

kole

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě:

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle

bezpečná jízda na 

kole

podpora 

bezpečné chůze

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě:

bezpečná jízda na 

kole, podpora 

bezpečné chůze

ne

Podporuje ORP vlastními aktivitami (mimo aktivit KK BESIP) prevenci nebezpečí 

jízdy pod vlivem alkoholu/návykových látek?
ano ne ne ne ne ne ne ano ano ne ano ne ne ne ne ne

Ú1.2 Metodicky podpořit zapojení rodičů do systému dopravní výchovy.

Ú3.1 Preventivně informační aktivity zaměřit na nebezpečí plynoucí z užívání alkoholu, návykových látek a léků, nejen pro řidiče – držitele všech skupin ŘO, ale také pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Ú1 ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

ÚČASTNÍK

K6.7 Systematicky odstraňovat úseky s nevyhovujícími povrchovými parametry vozovek.

K6.6 Zajistit pravidelné měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek správci pozemních komunikací, označování nevyhovujících úseků dopravními značkami.

K6.5 Kontrolovat plnění povinnosti řádné péče správců pozemních komunikací, včetně údržby krajnic, příkopů a silniční zeleně; stanovit sankce za zjištěné nedostatky.

Ú1.1 Materiálně a metodicky podpořit realizaci dopravní výchovy ze strany MD BESIP a zřizovatelů MŠ a ZŠ.

V2.1 Zvýšit informovanost motoristické veřejnosti o bezpečných, účinných informačních a komunikačních systémech – ITS technologií ve vozidlech (dle doporučení Evropské komise).

K8.3 Postupně zavádět systémy pro detekci jízdy (chůze) na červenou, s možností nepřetržitého snímání dopravních situací na křižovatkách a rozlišení registračních značek přestupců

K8.6 Vytipovat místa pro postupné zavádění systémů vysokorychlostního vážení (WIM) a odstavné plochy pro nízkorychlostní vážení vozidel.

K8.2 Instalovat systémy na monitorování a vyhodnocování dopravní situace s možností dalších funkcionalit (detekce odcizených vozidel, kontrola platnosti technické kontroly, dálniční známky, pojištění vozidla apod.).

K7.3 Zlepšovat technické zabezpečení železničních přejezdů moderními systémy pro monitorování a detekci dopravně bezpečnostních deliktů, a to včetně konkrétních viníků. Dále ověřovat a postupně nasazovat kooperativní systémy ITS pro informování řidičů v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku.

K7.2 Zajistit průběžnou údržbu rozhledových polí úrovňových křížení pozemních komunikací s dráhami.

K7.1 Zkvalitnit dopravní značení na železničních přejezdech v kříženích s pozemními komunikacemi všech tříd, včetně polních, lesních a účelových komunikací.

K6.8 Instalovat svodidla proti podjetí v místech nebezpečí vyjetí s častými nehodami takového typu.

K7.2

V2 ROZŠÍŘENÍ INFORMOVANOSTI ŘIDIČE O MOŽNOSTECH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A JEJICH DOPADU NA BEZPEČNOST

Ú3 ZDŮRAZNĚNÍ VLIVU ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA BEZPEČNOST VŠECH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU

K6

K7.3

K8

K8.2

K8.3

K8.6

Ú1

Ú1.1

Ú1.2

K7

K7.1

K7 ZABEZPEČENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

K8 NASAZOVÁNÍ SYSTÉMŮ ITS PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU

VOZIDLO

V2 V2.1

K6.4

K6.5

K6.6

K6.7

K6.8



Benešov Beroun
Brandýs nad 

Labem/Stará Boleslav
Čáslav Černošice Český Brod Dobříš Hořovice Kladno Kolín

Kralupy nad 

Vltavou
Kutná Hora Lysá nad Labem Mělník Mladá Boleslav

Mnichovo 

Hradiště
Neratovice Nymburk Poděbrady Příbram Rakovník Říčany Sedlčany Slaný Vlašim Votice

AktivitaStředočeský

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Pokud ano, prosím popište:

1x ročně město 

pořádá Den 

prevence 

kriminality s 

ukázkami zásahů 

sborů IZS a dalšími 

doprovodnými 

akcemi 

zaměřenými na 

prevenci. Další 

informace o 

prevenci šíří akce 

pořádá Odbor 

sociální péče a 

právní ochrany 

dětí 

Přednášky a 

články Městské 

Policie 

Každoroční 

preventivně 

naučné akce - 

besedy na 

uvedenou 

problematiku. 

Zvláštní pozornost 

je věnována 

mládeži jako 

účastníkům 

provozu na 

pozemních 

komunikacích. 

Kladná zpětná 

vazba a zvýšený 

zájem o tyto 

aktivity 

jednoznačně 

ukazuje

na smysluplnost a 

kladný dopad na 

širokou veřejnost. 

Dále je v této 

oblasti prováděna 

velmi úzká 

spolupráce s PČR 

Mělník. Centrum 

prevence 

prověříme, v 

případě 

oprávěnosti 

zajistíme nápravu 

Je ze strany ORP kontrolována  kvalita výuky v autoškolách? ano ano ano ano ano ano ano ne ne ano ano ano ano ano ano ano

Jak postupujete v případě stížnosti na kvalitu výuky? nebyly stížnosti dle zákona bez stížností

prověření 

stížnosti, 

metodikou 

prověření 

oprávněnosti 

stížnosti

V případě stížnosti 

na kvalitu výuky v 

autoškole 

provedeme 

pohovor jak se 

stěžovatelem tak 

následně i se 

zástupcem 

autoškoly. Z 

výsledku šetření 

zajišťujeme 

nápravu 

zjištěného stavu.

v posledních 

letech nebyly 

stížnosti

kontrola příslušné 

AŠ - SOD

řešíme 

individuálně - jsou 

stížnosti na 

přísnost (ale vrahy 

na silnici přece 

nechceme) 

Do dnešního dne 

nebyla žádná 

stížnost na výuku 

kvality. 

Provede se 

kontrolní činnost 

zaměřená na 

výuku. 

kontrolou

Jaká je úspěšnost vymáhání přeshraničních sankcí v procentech ve vašem ORP? 5-10 % 46-50 % 5-10 % 5-10 % 36-40 % 31-35 % 5-10 % 5-10 % 81-90 % 5-10 % 5-10 % 46-50 % 5-10 %

Jakým způsobem je prováděno měření rychlosti vozidel v působnosti ORP?

Prováděno orientační měření ano ano ano ano ano ano ano ano ne ano ano ano ne ano ne

Prováděno měření se záznamem přestupce: ano ne ano ano ne ano ano ano ne ano ne ano ne ano ano

Pokud ano, prosím o počet zaznamenaných přestupků 6500 15 000 6943 4690 4638 14300 19920 44464 0 297 2681

Počet zaznamenaných překročení rychlosti v obci jako přestupek/trestný čin v 

roce 2018
6500 15 000 6943 1540 4638 0 19920 44464 0 297 2681

Je zajištěn dozor a dohled nad bezpečným chováním chodců všech generací k 

zajištění bezpečného přecházení ze strany obecní policie?
ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

V jakém rozsahu
v exponovaných 

hodinách

v exponovaných 

hodinách

v exponovaných 

hodinách
celodenně

v exponovaných 

hodinách

v exponovaných 

hodinách

v exponovaných 

hodinách

v exponovaných 

hodinách

v exponovaných 

hodinách

v exponovaných 

hodinách

v exponovaných 

hodinách

v exponovaných 

hodinách

v exponovaných 

hodinách

v exponovaných 

hodinách

Došlo k poklesu střetů vozidel s chodci na rizikových místech v obci, zvláště v 

exponovaných hodinách?
ano ne ne ano ano ano ano ano ano ne

Je zajištěna kontrola přítomnosti alkoholu u řidičů ze strany obecní policie 

dostatečným vybavením technickými prostředky?
ano ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano ne ano ano

Počet zaznamenaných přestupků obecní policií v ORP: 7 35 10 5550 0 21 26 11 2

Z toho kvalifikováno jako trestný čin: 0 0 0 12 2 4 5 0

Došlo ke zvýšení počtu kontrol obecní policie zaměřených na řízení pod vlivem 

alkoholu oproti předchozímu roku?
ano ne ne ne ano ne ano ne ne ano ne ano

Je v obcích vašeho ORP vytvořena místní strategie bezpečnosti silničního provozu, 

která rozpracovává problematiku jednotlivých obcí, ev. je vytvořena na úrovni 

ORP?

ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Kdo z obce/ORP odpovídá za plnění aktivit:

Ú5.3 Zefektivnit přeshraniční vymáhání sankcí stanovených v souvislosti se spácháním vybraných dopravních

Ú6.2 Rozšířit měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích, které jsou v působnosti obce.

Ú6.4 Zajistit dohled ze strany obecní policie k zajištění bezpečného přecházení chodců, zejména dětí a školní mládeže v exponovaných hodinách před zahájením výuky a po jejím skončení, seniorů a zdravotně handicapovaných osob.

Ú6.5 Kontroly ze strany obecní policie zaměřit na řízení pod vlivem alkoholu.

P6 Vytvořit krajské a místní Strategie bezpečnosti silničního provozu, jako nezbytného dokumentu k plnění NSBSP. Poskytovat veřejnosti pravidelné informace o těchto strategiích a jejich plnění na webových stránkách kraje/obce.

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

Ú4 PODPORA ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V AUTOŠKOLÁCH

Ú5  ZVÝŠENÍ VYMAHATELNOSTI PRÁVA

Ú4.5 Provádět intenzivní státní odborný dozor a dohled nad kvalitou výuky a výcviku v autoškolách a při provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

Ú6 DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU

P6 P6

Ú3 Ú3.1

Ú4 Ú4.5

Ú5 Ú5.3

Ú6

Ú6.2

Ú6.4

Ú6.5

PODPORA REALIZACE PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ NSBSP



Blatná České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Kaplice Milevsko Písek Prachatice Soběslav Strakonice Tábor Trhové Sviny Třeboń Týn nad Vltavou Vimperk Vodňany

Bezpečnostní audit proveden ve Fázi 1 a 2 na novostavbě silnice č 0 0 0 ne ne

U změny dokončené stavby silnice č. 0 0 ne ne

BA neproveden z důvodu:

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

Nehodová lokalita sanována v roce 2018 na MK 0 ne 0 ne ne

Sanována v roce 2018 na základě podnětu Policie ČR ne ne ne ne ano

Nehodový úsek sanován: ano ne ne ano ne ano ne

Upraveno:

osazeno 

dopravními 

značkami

osazeno 

dopravními 

značkami

osazeno 

dopravními 

značkami

Správce PK poskytl zpětnou informaci Policii ČR o způsobu úpravy nehodové 

lokality:
ano ne ne ano ne ano

Počet odstraněných reklamních zařízení podél MK 0 0 0 1 0 0

Počet revidovaných reklamní zařízení na MK 0 0 0 0 0 0 0

Počet neprodloužený smluv pronájmu silničních pomocných pozemků: 0 0 0 0 0 0 0

Počet odstraněných reklamních zařízení v režimu zvláštního užívání PK z důvodu 

nezabezpečení místa proti střetnutí vozidel s reklamním zařízením: 0 0 0 0 0 0 0

Byly realizovány "Zóny 30" na silnicích ve vaší správě? ne ne ne ne ne ne

Na silnici č., staničení 0 ne ne

Instalace nových vjezdových ostrůvků na stávajících MK ne ne ne ne ne ne ne

Instalace vjezdových ostrůvků na nových MK realizována v roce 2018? ne ne ne ne ne ne

Byly realizovány dělící pásy na MK ve vaší správě? ne ne ne ne ne ne

Byly realizovány parkovací pruhy na MK ve vaší správě? ano ne ne ano ne ne

Byly realizovány odbočovací pruhy na MK ve vaší správě? ne ne ne ano ne ne

Byla zlepšena přehlednost přechodů pro chodce na MK ve vaší správě? ne ne ne ano ne ano ano

Na silnici č., staničení 0

Strakonice, 

Švandy Dudáka

Vimperk, 

nasvětlení ulice 

Mírová, Nad 

Stadionem

Vodňany, ulice 

Kampanova

Délka cyklostezek vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 0 0 0 0 2 km 0

v intravilánu 0 0 4 0 0,18 km 0

Délka cyklotras vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 0 0 0 0 0

v intravilánu 0 0 0,07 0

Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj sdíleného prostoru pro zrovnoprávnění všech 

druhů dopravy na MK? ne
ne ne ne ne ne ne

Uveďte na počet km MK, kde je vytvořen sdílený prostor. 0 0

Revize stavebního uspořádání provedena na silnicích ve vaší správě: ne ne ne ne

Revize srozumitelnosti a viditelnosti dopravního značení na silnicích ve vaší správě 

prováděna:
ano ne ano

ano ano ne

Jak často: ročně měsíčně ročně čtvrtletně

Jaká technická opatření na křižovatkách silnic ve vaší správě byla uplatněna (viz 

výše)?
0

doplnění 

dopravního 

značení - svislé DZ

Revize rozhledových trojúhelníků na silnicích ve vaší správě byla prováděna:
ne ne ne ne ano ne

Pokud ano, prosím o údaj, jak často je prováděna: ročně

Byla provedena výstavba okružních křižovatek na MK ve vaší správě? ne ne ne ne ne ne

Na silnici č., staničení 0

Jakým způsobem jsou seznamováni pracovníci správy údržby komunikací ve vaší 

správě s novelami TP?

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

pravidelným 

školením

pravidelným 

školením

Formou e-

learningu

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

K2 APLIKACE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ A NÁVAZNÝCH LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ PRO BEZPEČNĚJŠÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

K4 ÚPRAVY DOPRAVNÍHO PROSTORU PRO ZRANITELNÉ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU

K5 ÚPRAVY KŘIŽOVATEK

K6 ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ A POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK

K6.1

K6.1 Průběžně seznamovat odpovědné krajské pracovníky s novelami TP formou školení pro správce PK, resp. pro odpovědné pracovníky v terénu.

K6.3 Revidovat vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti a odstraňovat zjištěné nedostatky.

K5

K5.1

K5.1 Revidovat stavební uspořádání, srozumitelnost a viditelnost dopravního značení (nejen u křižovatek).

K5.2

K5.2 Uplatňovat technická opatření na křižovatkách k zamezení nedání přednosti v jízdě a to jak v extravilánu, tak i intravilánu.

K5.3

K5.3 Revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek pozemních komunikací.

K5.4
K5.4 Zajistit výstavbu okružních křižovatek jako jednoho z činitelů bezpečné pozemní komunikace.

K4.8 Rozvíjet sdílený prostor na místních komunikacích.                    

K2

K2.1
K2.1  Dodržovat zákaz zřizování a provozování reklamních zařízení podél dálnic a silnic I. třídy, s výjimkou označení provozoven nacházejících se v blízkosti pozemní komunikace a nabízejících služby bezprostředně související se silničním provozem. Aplikovat i na silnice I. třídy a nižší.

K2.2

K2.2 Zintenzívnit a pravidelně vyhodnocovat kontrolní činnosti v oblasti dodržování zákonných podmínek pro provozování reklamních zařízení v ochranných pásmech všech typů pozemních komunikací a plnění zákonných povinností vlastníků reklamních zařízení a silničního správního úřadu při odstraňování reklamních zařízení provozovaných v rozporu se zákonem, zejména:

K4

K4.1

K4.1 Prosazovat systematický rozvoj „Zón 30“ na obslužných komunikacích.

K4.4

K4.4 Zajistit úpravy bezpečného dopravního prostoru                    

K4.5

K4.5 Zlepšovat přehlednost přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti.

K4.7

 K4.7 Budovat bezpečnou cyklistickou infrastrukturu. Pro bezpečnost a komfort oddělené přepravy chodců a cyklistů budovat cyklistické přejezdy. http://www.czrso.cz/file/norma–csn–73–61–10–a–cyklistika/                    

K4.8

Jihočeský Aktivita
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

K1

K1.2

K1.2 Provádět bezpečnostní inspekce v rozsahu vymezeném v kapitole 4.1 „Metodiky provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikaci“ na všech druzích pozemních komunikací.

K1.3
K1.3 Postupně sanovat nehodové lokality identifikované dle mapového portálu http://sykrik.vectormap.cz/ a dle metodiky http://ideko.cdv.cz/

K1.5

K1.5 Na základě vyjádření PČR k nehodovému úseku či místu vážné dopravní nehody postupně odstraňovat tyto úseky a povinně poskytnout zpětnou informaci, jaká úprava nehodového úseku/rizikové lokality byla provedena správcem PK.

KOMUNIKACE

K1 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE „BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA“ 2008/96/ES A JEJÍ ROZŠÍŘENÍ NA OSTATNÍ SÍŤ SILNIC



Blatná České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Kaplice Milevsko Písek Prachatice Soběslav Strakonice Tábor Trhové Sviny Třeboń Týn nad Vltavou Vimperk Vodňany
Jihočeský Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Kontrolujete, jak je prováděna revize vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti?
náhodně určeným 

pracovníkem MÚ

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Náhodně určeným 

pracovníkem MÚ

Náhodně určeným 

pracovníkem MÚ Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Jakým způsobem zjišťujete neochráněné překážky na komunikacích ve vaší správě:
Náhodnou 

kontrolní činností

Je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Náhodnou 

kontrolní činností

Jakým způsobem zjišťujete, zda pracovníci správy a údržby silnic ve vaší správě 

vykonávají činnost v souladu se zákonem?

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem MÚ

Náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem MÚ

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Náhodnou 

kontrolní činností

Je prováděno měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek na MK správci 

PK?
ano ne ne ne

ne
ne

ne

Jsou úseky vozovek s nevyhovujícím povrchem označovány dopravními značkami 

správci PK?
ano ano ano ne

ne
ano

ne

Jsou odstraňovány úseky silnic s nevyhovujícími parametry povrchu vozovky?
ano ano ano ano ano ano ano

Opravy prováděny na celých úsecích ano ne ne ne ne ne ne

Jen opravy míst, kde jsou velké výtluky ano ano ano ano ano ano ne

Jsou instalována svodidla proti podjetí na silnicích ve vaší správě? ne ne ano ne ne ne ne

Pokud ne, jsou na silnicích ve vaší správě identifikována místa s častými nehodami 

motorkářku a následným podjetím svodidel?
ne ne ne

ne ne ne

Dopravní značení na železničních přejezdech v křížení s PK jsou udržována a 

zkvalitňována:

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Rozhledová pole úrovňových křížení PK s drahami je udržováno:
Náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Náhodnou 

kontrolní činností
Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Ve spolupráci se SŽDC je zajišťováno, aby železniční přejezdy v křížení se silnicemi  

ve vaší správě byly zabezpečeny nejmodernějšími systémy?

Iniciujeme jednání 

se SŽDC

Iniciujeme jednání 

se SŽDC
ne ne

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC 

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC 

Jsou nově v roce 2018 instalována zařízení na vyhodnocení dopravní situace, vč. 

dalších funkcionalit, i na silnicích ve vaší správě?
ne ne ne ne ne ne ne

Jsou vytipovány vhodné křižovatky pro instalaci detekce jízdy/chůze na červenou, 

vč dalších funkcionalit, i na MK ve vaší správě?
ne ne ne ne ne ne ne

Pokud ano, uveďte číslo MK a staničení

Jsou nově v roce 2018 na silnicích ve vaší správě instalovány systémy WIM nebo 

nízkorychlostního vážení?
ne ne ne ne ne ano ne

Prosím specifikujte:

v areálu Správy a 

údržby silnici, 

závod Prachatice v 

ulici Špidrova

VOZIDLO

Byla na území ORP provedena kampaň nebo jiná aktivita pro zvýšení 

informovanosti motoristické veřejnosti o ITS ve vozidlech.
ne ne ne ne ano ne ne

Pokud ano, kým byla kampaň uskutečněna

Podporuje ORP materiálně nebo metodicky (mimo KK BESIP) realizaci dopravní 

výchovy v MŠ/ZŠ?
ano ano ano ne

ano ano ano

K7 ZABEZPEČENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

K8 NASAZOVÁNÍ SYSTÉMŮ ITS PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU

ÚČASTNÍK

V2 ROZŠÍŘENÍ INFORMOVANOSTI ŘIDIČE O MOŽNOSTECH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A JEJICH DOPADU NA BEZPEČNOST

V2 V2.1

V2.1 Zvýšit informovanost motoristické veřejnosti o bezpečných, účinných informačních a komunikačních systémech – ITS technologií ve vozidlech (dle doporučení Evropské komise).

Ú1 ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

Ú1.1 Materiálně a metodicky podpořit realizaci dopravní výchovy ze strany MD BESIP a zřizovatelů MŠ a ZŠ.                         

K7.3

K7.3 Zlepšovat technické zabezpečení železničních přejezdů moderními systémy pro monitorování a detekci dopravně bezpečnostních deliktů, a to včetně konkrétních viníků. Dále ověřovat a postupně nasazovat kooperativní systémy ITS pro informování řidičů v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku.

K8

K8.2
K8.2 Instalovat systémy na monitorování a vyhodnocování dopravní situace s možností dalších funkcionalit (detekce odcizených vozidel, kontrola platnosti technické kontroly, dálniční známky, pojištění vozidla apod.).

K8.3

K8.3 Postupně zavádět systémy pro detekci jízdy (chůze) na červenou, s možností nepřetržitého snímání dopravních situací na křižovatkách a rozlišení registračních značek přestupců

K8.6

K8.6 Vytipovat místa pro postupné zavádění systémů vysokorychlostního vážení (WIM) a odstavné plochy pro nízkorychlostní vážení vozidel.

K7

K7.1

K7.2

K7.2 Zajistit průběžnou údržbu rozhledových polí úrovňových křížení pozemních komunikací s dráhami.

K7.1 Zkvalitnit dopravní značení na železničních přejezdech v kříženích s pozemními komunikacemi všech tříd, včetně polních, lesních a účelových komunikací.                         

K6

K6.3

K6.4

K6.4  Odstraňovat, případně chránit pevné překážky v ochranném pásmu silnic.

K6.5

K6.5  Kontrolovat plnění povinnosti řádné péče správců pozemních komunikací, včetně údržby krajnic, příkopů a silniční zeleně; stanovit sankce za zjištěné nedostatky.

K6.6

K6.6 Zajistit pravidelné měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek správci pozemních komunikací, označování nevyhovujících úseků dopravními značkami.

K6.7

K6.7 Systematicky odstraňovat úseky s nevyhovujícími povrchovými parametry vozovek.

K6.8

K6.8  Instalovat svodidla proti podjetí v místech nebezpečí vyjetí s častými nehodami takového typu.



Blatná České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Kaplice Milevsko Písek Prachatice Soběslav Strakonice Tábor Trhové Sviny Třeboń Týn nad Vltavou Vimperk Vodňany
Jihočeský Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Pokud ano, prosím popište jak:

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

Jakým způsobem ORP podporuje zapojení rodičů do dopravní výchovy?

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě:

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle

bezpečná jízda na 

kole

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě:

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě:

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle

bezpečná jízda na 

kole

pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě:

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle

bezpečná jízda na 

kole

podpora bezpečné 

chůze

Podporuje ORP vlastními aktivitami (mimo aktivit KK BESIP) prevenci nebezpečí 

jízdy pod vlivem alkoholu/návykových látek?
ne

ano
ne ne ano ne ne

Pokud ano, prosím popište:

přednášky pro 

občany, přednášky 

ve školách 

Prováděno v rámci 

prevence 

kriminality. Jedná 

se o přednášky na 

základních a 

středních školách, 

přednášky pro 

seniory a akce 

BESIPU.

Za rok 2018 

uspořádáno 50 

besed a 

přednášek.

Je ze strany ORP kontrolována  kvalita výuky v autoškolách? ano ano ano ano ano ne ano

Jak postupujete v případě stížnosti na kvalitu výuky?

V r. 2018 jsme 

řešili pouze jednu 

stížnost, která se 

ovšem týkala 

chování učitele AŠ 

při podání žádosti 

o přijetí k výuce a 

výcviku, nikoliv 

přímo kvality 

výuky.

Kvalita výuky je 

kontrolována 

zkušebním 

komisařem při 

zkouškách z 

odborné 

způsobilosti.

danou stížnost 

prověřím u 

zmiňované 

autoškoly - 

doložení 

veškerých 

materiálů, třídní 

knihy a pod.. 

Zároveň se na 

danou 

problematiku 

zeptám i u jiných 

žáků dané 

autoškoly, abych 

zjistil, jestli daný 

podnět je pouze 

dojem jedince, 

nebo skupiny lidí.

Jaká je úspěšnost vymáhání sankcí v procentech ve vašem ORP? 46-50 % 91-100 % 5-10 % 5-10 %

Jakým způsobem je prováděno měření rychlosti vozidel v působnosti ORP?

Prováděno orientační měření ano ano ano ano ne

Prováděno měření se záznamem přestupce: ano ne ano ne

Pokud ano, prosím o počet zaznamenaných přestupků 27 ne 8

Počet zaznamenaných překročení rychlosti v obci jako přestupek/trestný čin v 

roce 2018
27 0

Je zajištěn dozor a dohled nad bezpečným chováním chodců všech generací k 

zajištění bezpečného přecházení ze strany obecní policie?
ano ano ano ano ano ano ano

Ú3 ZDŮRAZNĚNÍ VLIVU ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA BEZPEČNOST VŠECH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU

Ú4 PODPORA ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V AUTOŠKOLÁCH

Ú5  ZVÝŠENÍ VYMAHATELNOSTI PRÁVA

Ú3 Ú3.1

Ú3.1  Preventivně informační aktivity zaměřit na nebezpečí plynoucí z užívání alkoholu, návykových látek a léků, nejen pro řidiče – držitele všech skupin ŘO, ale také pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Ú4 Ú4.5

Ú4.5 Provádět intenzivní státní odborný dozor a dohled nad kvalitou výuky a výcviku v autoškolách a při provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

Ú1

Ú1.1

Ú1.2

Ú1.2 Metodicky podpořit zapojení rodičů do systému dopravní výchovy.

Ú5 Ú5.3
Ú5.3 Zefektivnit přeshraniční vymáhání sankcí stanovených v souvislosti se spácháním vybraných dopravních

Ú6

Ú6.2

Ú6.2 Rozšířit měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích, které jsou v působnosti obce.

Ú6.4 Zajistit dohled ze strany obecní policie k zajištění bezpečného přecházení chodců, zejména dětí a školní mládeže v exponovaných hodinách před zahájením výuky a po jejím skončení, seniorů a zdravotně handicapovaných osob.

Ú6 DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU
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Jihočeský Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

V jakém rozsahu

jen v 

exponovaných 

hodinách

celodenně

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

Došlo k poklesu střetů vozidel s chodci na rizikových místech v obci, zvláště v 

exponovaných hodinách?
ne ano ano ano ne ne

Je zajištěna kontrola přítomnosti alkoholu u řidičů ze strany obecní policie 

dostatečným vybavením technickými prostředky?
ne ano ano ano ano ano ne

Počet zaznamenaných přestupků obecní policií v ORP: 0 4 9 2

Z toho kvalifikováno jako trestný čin: 0 3 0 0

Došlo ke zvýšení počtu kontrol obecní policie zaměřených na řízení pod vlivem 

alkoholu oproti předchozímu roku?
ne ano ne ne ne

Je v obcích vašeho ORP vytvořena místní strategie bezpečnosti silničního provozu, 

která rozpracovává problematiku jednotlivých obcí, ev. je vytvořena na úrovni 

ORP?

ne ne ne ne ne ne ne

Kdo z obce/ORP odpovídá za plnění aktivit:

P PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

PODPORA REALIZACE PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ NSBSP

P6 P6

Ú6
Ú6.4

Ú6.5

Ú6.5 Kontroly ze strany obecní policie zaměřit na řízení pod vlivem alkoholu.

P6 Vytvořit krajské a místní Strategie bezpečnosti silničního provozu, jako nezbytného dokumentu k plnění NSBSP. Poskytovat veřejnosti pravidelné informace o těchto strategiích a jejich plnění na webových stránkách kraje/obce.



Blovice Domažlice Horažďovice Horšovský Týn Klatovy Kralovice Nepomuk Nýřany Plzeň Přeštice Rokycany Stod Stříbro Sušice Tachov

Bezpečnostní audit proveden ve Fázi 1 a 2 na novostavbě silnice č

U změny dokončené stavby silnice č.

BI neproveden z důvodu:

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

Nehodová lokalita sanována v roce 2018 na MK ne ne ne

Sanována v roce 2018 na základě podnětu Policie ČR ne ne ne ne ne

Nehodový úsek sanován: ne ne ne ano ne

Upraveno:

stavebními 

úpravami

osazeno 

dopravními 

značkami

Správce PK poskytl zpětnou informaci Policii ČR o způsobu úpravy nehodové 

lokality:
ne ne ne ano ne

Počet odstraněných reklamních zařízení podél MK 0 8 1 0 0

Počet revidovaných reklamní zařízení na MK 0 0 0

Počet neprodloužený smluv pronájmu silničních pomocných pozemků: 0 0 0

Počet odstraněných reklamních zařízení v režimu zvláštního užívání PK z důvodu 

nezabezpečení místa proti střetnutí vozidel s reklamním zařízením:
0 0 1 0 0

Byly realizovány "Zóny 30" na silnicích ve vaší správě? ne ano ne ano ne

Na silnici č., staničení
Mánesova ul. 

Domažlice

Petřín - Slovany, 

Plzeň

Instalace nových vjezdových ostrůvků na stávajících MK ano ano ano ne ano

Instalace vjezdových ostrůvků na nových MK realizována v roce 2018? ne ne ano ne ne

Byly realizovány dělící pásy na MK ve vaší správě? ano ne ano ano ne

Byly realizovány parkovací pruhy na MK ve vaší správě? ne ano ne ano ne

Byly realizovány odbočovací pruhy na MK ve vaší správě? ne ne ne ano ne

Byla zlepšena přehlednost přechodů pro chodce na MK ve vaší správě? ne ne ne ano ne

Na silnici č., staničení ul. Brněnská, Plzeň

Délka cyklostezek vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 0 0 3 1,2 km 2,5 km

v intravilánu 0 0 1,48 1,8 km 0

Délka cyklotras vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 0 0 1,2 km 2,5 km

v intravilánu 0 0 1,8 km 0

Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj sdíleného prostoru pro zrovnoprávnění všech 

druhů dopravy na MK?
ne ano ne ano ne

Uveďte na počet km MK, kde je vytvořen sdílený prostor.

K5.1 Revidovat stavební uspořádání, srozumitelnost a viditelnost dopravního 

značení (nejen u křižovatek).
ne ano ne ano ne

Revize stavebního uspořádání provedena na silnicích ve vaší správě: ne ano ne ano ano

Revize srozumitelnosti a viditelnosti dopravního značení na silnicích ve vaší správě 

prováděna:
ročně měsíčně ročně

K5.2 Uplatňovat technická opatření na křižovatkách k zamezení nedání přednosti v 

jízdě a to jak v extravilánu, tak i intravilánu.

vodorovné a svislé 

dopravní značení 

zpomalovací 

pruhy 

stavební - zvýšení 

křižovatkové 

plochy 

dopravní značení

K5.3 Revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek pozemních komunikací. ne ne ne ano ne

Revize rozhledových trojúhelníků na silnicích ve vaší správě byla prováděna: čtvrtletně

K5.4 Zajistit výstavbu okružních křižovatek jako jednoho z činitelů bezpečné 

pozemní komunikace.
ne ne ne ano ne

K1 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE „BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA“ 2008/96/ES A JEJÍ ROZŠÍŘENÍ NA OSTATNÍ SÍŤ SILNIC

K2 APLIKACE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ A NÁVAZNÝCH LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ PRO BEZPEČNĚJŠÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

K4 ÚPRAVY DOPRAVNÍHO PROSTORU PRO ZRANITELNÉ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU

K5 ÚPRAVY KŘIŽOVATEK

K5

K5.1

K5.1 Revidovat stavební uspořádání, srozumitelnost a viditelnost dopravního značení (nejen u křižovatek).

K5.2

K5.2 Uplatňovat technická opatření na křižovatkách k zamezení nedání přednosti v jízdě a to jak v extravilánu, tak i intravilánu.

K5.3

K5.3 Revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek pozemních komunikací.

K5.4

K5.4 Zajistit výstavbu okružních křižovatek jako jednoho z činitelů bezpečné pozemní komunikace.

K2.1
K2.1 Dodržovat zákaz zřizování a provozování reklamních zařízení podél dálnic a silnic I. třídy, s výjimkou označení provozoven nacházejících se v blízkosti pozemní komunikace a nabízejících služby bezprostředně související se silničním provozem. Aplikovat i na silnice I. třídy a nižší.

K2.2

K2.2  Zintenzívnit a pravidelně vyhodnocovat kontrolní činnosti v oblasti dodržování zákonných podmínek pro provozování reklamních zařízení v ochranných pásmech všech typů pozemních komunikací a plnění zákonných povinností vlastníků reklamních zařízení a silničního správního úřadu při odstraňování reklamních zařízení provozovaných v rozporu se zákonem, 

K4

K4.1

K4.1 Prosazovat systematický rozvoj „Zón 30“ na obslužných komunikacích.

K4.4

K4.4  Zajistit úpravy bezpečného dopravního prostoru

K4.5

 K4.5 Zlepšovat přehlednost přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti.

K4.7

K4.7 Budovat bezpečnou cyklistickou infrastrukturu. Pro bezpečnost a komfort oddělené přepravy chodců a cyklistů budovat cyklistické přejezdy. http://www.czrso.cz/file/norma–csn–73–61–10–a–cyklistika/

K4.8

K4.8 Rozvíjet sdílený prostor na místních komunikacích.

K2

Plzeňský Aktivita
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

K1

K1.2

K1.2 Provádět bezpečnostní inspekce v rozsahu vymezeném v kapitole 4.1 „Metodiky provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikaci“ na všech druzích pozemních komunikací.

K1.3

K1.3 Postupně sanovat nehodové lokality identifikované dle mapového portálu http://sykrik.vectormap.cz/ a dle metodiky http://ideko.cdv.cz/

K1.5

K1.5 Na základě vyjádření PČR k nehodovému úseku či místu vážné dopravní nehody postupně odstraňovat tyto úseky a povinně poskytnout zpětnou informaci, jaká úprava nehodového úseku/rizikové lokality byla provedena správcem PK.

KOMUNIKACE



Blovice Domažlice Horažďovice Horšovský Týn Klatovy Kralovice Nepomuk Nýřany Plzeň Přeštice Rokycany Stod Stříbro Sušice Tachov
Plzeňský Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Byla provedena výstavba okružních křižovatek na MK ve vaší správě?

Sokolovská, 

Rabštejnská, U 

Letiště, Plezň

0

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

pravidelným 

školením

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

pravidelným 

školením

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Jakým způsobem jsou seznamováni pracovníci správy údržby komunikací ve vaší 

správě s novelami TP?

pravidelně 

měsíčně určeným 

pracovníkem MÚ 

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK 

pravidelně 

měsíčně určeným 

pracovníkem MÚ 

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK 

Kontrolujete, jak je prováděna revize vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti?

pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic.

Náhodnou 

kontrolní činností

pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Jakým způsobem zjišťujete neochráněné překážky na komunikacích ve vaší správě:

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem MÚ 

Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem MÚ 

Jakým způsobem zjišťujete, zda pracovníci správy a údržby silnic ve vaší správě 

vykonávají činnost v souladu se zákonem?
ano ano ano ne

K6.6 Zajistit pravidelné měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek 

správci pozemních komunikací, označování nevyhovujících úseků dopravními 

značkami.

ano ano ano ano

Jsou úseky vozovek s nevyhovujícím povrchem označovány dopravními značkami 

správci PK?
ano ano ano ano

K6.7 Systematicky odstraňovat úseky s nevyhovujícími povrchovými parametry 

vozovek.
ano ne ano ano

Jsou odstraňovány úseky silnic s nevyhovujícími parametry povrchu vozovky? ano ano ano

Jen opravy míst, kde jsou velké výtluky ne ano ne ne

K6.8 Instalovat svodidla proti podjetí v místech nebezpečí vyjetí s častými 

nehodami takového typu.
ne

Pokud ne, jsou na silnicích ve vaší správě identifikována místa s častými nehodami 

motorkářku a následným podjetím svodidel?

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem 

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem 

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

K7.1 Zkvalitnit dopravní značení na železničních přejezdech v kříženích s 

pozemními komunikacemi všech tříd, včetně polních, lesních a účelových 

komunikací.

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem 

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

K7.2 Zajistit průběžnou údržbu rozhledových polí úrovňových křížení pozemních 

komunikací s dráhami.

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC 

ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

ne

Jsou nově v roce 2018 instalována zařízení na vyhodnocení dopravní situace, vč. 

dalších funkcionalit, i na silnicích ve vaší správě?
ne ne ne ne ne

Jsou vytipovány vhodné křižovatky pro instalaci detekce jízdy/chůze na červenou, 

vč dalších funkcionalit, i na MK ve vaší správě? ne ne ne ne ne

Pokud ano, uveďte číslo MK a staničení

Jsou vytipovány vhodné křižovatky pro instalaci detekce jízdy/chůze na červenou, 

vč dalších funkcionalit, i na MK ve vaší správě?
ne ne ne ne ne

Pokud ano, uveďte číslo MK a staničení

K6 ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ A POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK

K7 ZABEZPEČENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

K8  NASAZOVÁNÍ SYSTÉMŮ ITS PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU

K5.4

K8.6 Vytipovat místa pro postupné zavádění systémů vysokorychlostního vážení (WIM) a odstavné plochy pro nízkorychlostní vážení vozidel.   

K6

K6.1

K6.1 Průběžně seznamovat odpovědné krajské pracovníky s novelami TP formou školení pro správce PK, resp. pro odpovědné pracovníky v terénu.

K6.3

K6.3 Revidovat vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti a odstraňovat zjištěné nedostatky.

K6.4

K6.4  Odstraňovat, případně chránit pevné překážky v ochranném pásmu silnic.

K6.5

K6.5 Kontrolovat plnění povinnosti řádné péče správců pozemních komunikací, včetně údržby krajnic, příkopů a silniční zeleně; stanovit sankce za zjištěné nedostatky.

K8.2 Instalovat systémy na monitorování a vyhodnocování dopravní situace s možností dalších funkcionalit (detekce odcizených vozidel, kontrola platnosti technické kontroly, dálniční známky, pojištění vozidla apod.).

K8.3

K8.3 Postupně zavádět systémy pro detekci jízdy (chůze) na červenou, s možností nepřetržitého snímání dopravních situací na křižovatkách a rozlišení registračních značek přestupců

K8.6

K6.6

K6.6 Zajistit pravidelné měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek správci pozemních komunikací, označování nevyhovujících úseků dopravními značkami.

K6.7

K6.7 Systematicky odstraňovat úseky s nevyhovujícími povrchovými parametry vozovek.

K6.8

K6.8 Instalovat svodidla proti podjetí v místech nebezpečí vyjetí s častými nehodami takového typu.

K7

K7.1

K7.1 Zkvalitnit dopravní značení na železničních přejezdech v kříženích s pozemními komunikacemi všech tříd, včetně polních, lesních a účelových komunikací.

K7.2

K7.2 Zajistit průběžnou údržbu rozhledových polí úrovňových křížení pozemních komunikací s dráhami.

K7.3

K7.3 Zlepšovat technické zabezpečení železničních přejezdů moderními systémy pro monitorování a detekci dopravně bezpečnostních deliktů, a to včetně konkrétních viníků. Dále ověřovat a postupně nasazovat kooperativní systémy ITS pro informování řidičů v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku.

K8

K8.2



Blovice Domažlice Horažďovice Horšovský Týn Klatovy Kralovice Nepomuk Nýřany Plzeň Přeštice Rokycany Stod Stříbro Sušice Tachov
Plzeňský Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

VOZIDLO

Byla na území ORP provedena kampaň nebo jiná aktivita pro zvýšení 

informovanosti motoristické veřejnosti o ITS ve vozidlech.
ne ne ne ne ne

Prosím specifikujte:

Podporuje ORP materiálně nebo metodicky (mimo KK BESIP) realizaci dopravní 

výchovy v MŠ/ZŠ?
ano ne ne ano

Pokud ano, prosím popište jak:

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH,

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ,

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH,

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ,

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

Jakým způsobem ORP podporuje zapojení rodičů do dopravní výchovy?

vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě:

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle

bezpečná jízda na 

kole

podpora bezpečné 

chůze

zprostředkování 

informací na webu 

www.plzenskeskol

y.cz - pro 

veřejnost 

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě, akce 

města se 

zaměřením na 

dopravní výchovu 

pro rodiče a děti 

Podporuje ORP vlastními aktivitami (mimo aktivit KK BESIP) prevenci nebezpečí 

jízdy pod vlivem alkoholu/návykových látek?
ne ne ne ano ne

Pokud ano, prosím popište:

Je ze strany ORP kontrolována  kvalita výuky v autoškolách? ne ano ano ano ne

Jak postupujete v případě stížnosti na kvalitu výuky? nebyla stížnost

stížnost na kvalitu 

výuky nebyla 

dosud uplatněna.

provedení 

kontroly v 

autoškole

V případě stížnosti 

na kvalitu výuky 

nebo výcviku v 

autoškole je ihned 

provedena 

kontrola u 

provozovatele 

autoškoly. Na 

základě těchto 

kontrol někteří 

provozovatelé 

autoškol po 

provedené 

kontrole sami 

požádali o odnětí 

registrace k 

provozování 

autoškoly. 

nelze kontrolovat, 

výuka není 

hlášena ORP 

Jaká je úspěšnost vymáhání přeshraničních sankcí v procentech ve vašem ORP? 5-10 % 5-10 % 5-10 % 16-20 % 11-15 %

Jakým způsobem je prováděno měření rychlosti vozidel v působnosti ORP?

Prováděno orientační měření ano ano ano ne ano

Prováděno měření se záznamem přestupce: ne ano ano ano

Pokud ano, prosím o počet zaznamenaných přestupků 338 0 17 3842 479

Počet zaznamenaných překročení rychlosti v obci jako přestupek/trestný čin v roce 

2018
32 0 5 0

ÚČASTNÍK

Ú3 ZDŮRAZNĚNÍ VLIVU ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA BEZPEČNOST VŠECH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU

Ú4 PODPORA ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V AUTOŠKOLÁCH

Ú5  ZVÝŠENÍ VYMAHATELNOSTI PRÁVA

Ú6 DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU

Ú5 Ú5.3

Ú5.3 Zefektivnit přeshraniční vymáhání sankcí stanovených v souvislosti se spácháním vybraných dopravních

Ú6.2

Ú6.2  Rozšířit měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích, které jsou v působnosti obce.

Ú6.4 Zajistit dohled ze strany obecní policie k zajištění bezpečného přecházení chodců, zejména dětí a školní mládeže v exponovaných hodinách před zahájením výuky a po jejím skončení, seniorů a zdravotně handicapovaných osob.

Ú3 Ú3.1

Ú3.1 Preventivně informační aktivity zaměřit na nebezpečí plynoucí z užívání alkoholu, návykových látek a léků, nejen pro řidiče – držitele všech skupin ŘO, ale také pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Ú1.1 Materiálně a metodicky podpořit realizaci dopravní výchovy ze strany MD BESIP a zřizovatelů MŠ a ZŠ.

Ú1.2

Ú1.2 Metodicky podpořit zapojení rodičů do systému dopravní výchovy.

Ú4 Ú4.5

Ú4.5 Provádět intenzivní státní odborný dozor a dohled nad kvalitou výuky a výcviku v autoškolách a při provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

V2 ROZŠÍŘENÍ INFORMOVANOSTI ŘIDIČE O MOŽNOSTECH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A JEJICH DOPADU NA BEZPEČNOST

V2 V2.1

V2.1 Zvýšit informovanost motoristické veřejnosti o bezpečných, účinných informačních a komunikačních systémech – ITS technologií ve vozidlech (dle doporučení Evropské komise).

Ú1 ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

Ú1

Ú1.1
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Plzeňský Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Je zajištěn dozor a dohled nad bezpečným chováním chodců všech generací k 

zajištění bezpečného přecházení ze strany obecní policie?
ano ano ano ano ano

V jakém rozsahu

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

Došlo k poklesu střetů vozidel s chodci na rizikových místech v obci, zvláště v 

exponovaných hodinách?
ano ano

Jakým způsobem je prováděno měření rychlosti vozidel v působnosti ORP? ne ano ano ano ano

Prováděno orientační měření 3 10 12 1

Prováděno měření se záznamem přestupce: 3 2 0

Pokud ano, prosím o počet zaznamenaných přestupků ne ano ano ne

Je v obcích vašeho ORP vytvořena místní strategie bezpečnosti silničního provozu, 

která rozpracovává problematiku jednotlivých obcí, ev. je vytvořena na úrovni 

ORP?

ne ne ne ne ne

Kdo z obce/ORP odpovídá za plnění aktivit:

P6 Vytvořit krajské a místní Strategie bezpečnosti silničního provozu, jako nezbytného dokumentu k plnění NSBSP. Poskytovat veřejnosti pravidelné informace o těchto strategiích a jejich plnění na webových stránkách kraje/obce.

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

P6

PODPORA REALIZACE PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ NSBSP

Ú6

Ú6.4

Ú6.5

Ú6.5 Kontroly ze strany obecní policie zaměřit na řízení pod vlivem alkoholu.



Bílina Děčín Chomutov Kadaň Litoměřice Litvínov Louny Lovosice Most Podbořany
Roudnice nad 

Labem
Rumburk Teplice Ústí nad labem Varnsdorf Žatec

Bezpečnostní audit proveden ve Fázi 1 a 2 na novostavbě silnice č

U změny dokončené stavby silnice č.

Chodník podél 

komunikace I/13, 

ulice Teplická, 

Děčín. Ul. 5. 

května a ul. 

Svatopluka Čecha, 

Děčín - trasa 

budoucí linky 

MAD.

Chodník podél 

silnice III/2587 

Janov u Děčína.

BI neproveden z důvodu:

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

finančních 

prostředků

Nehodová lokalita sanována v roce 2018 na MK

Sanována v roce 2018 na základě podnětu Policie ČR ne ne ne ano

Nehodový úsek sanován: ano ne ano ano

Upraveno:

stavebními 

úpravami

osazeno 

dopravními 

značkami

ne

osazeno 

dopravními 

značkami

stavebními 

úpravami

osazeno 

dopravními 

značkami

osaazeno 

dopravními 

značkami

Správce PK poskytl zpětnou informaci Policii ČR o způsobu úpravy nehodové 

lokality:
ano ano ano

Počet odstraněných reklamních zařízení podél MK 0 0 0 18 0 4

Počet revidovaných reklamní zařízení na MK 3 0 0 0 0

Počet neprodloužený smluv pronájmu silničních pomocných pozemků: 6 0 0 0

Počet odstraněných reklamních zařízení v režimu zvláštního užívání PK z důvodu 

nezabezpečení místa proti střetnutí vozidel s reklamním zařízením:
2 0 0 0

Byly realizovány "Zóny 30" na silnicích ve vaší správě? ano ano ne ano ano ne ne

Na silnici č., staničení
2b - Mírové nám.

13b - Litoměřická 

Ul. Kosmonautů, 

Prokopa Holého, 

Vilsnická,  Děčín. 

sídliště Výsluní, 

Most 

Instalace nových vjezdových ostrůvků na stávajících MK ne ne ne ne ano ne ano

Instalace vjezdových ostrůvků na nových MK realizována v roce 2018? ne ne ne ne ano ne ne

Byly realizovány dělící pásy na MK ve vaší správě? ne ne ne ano ano ne ne

Byly realizovány parkovací pruhy na MK ve vaší správě? ano ano ano ne ano ne ano

Byly realizovány odbočovací pruhy na MK ve vaší správě? ne ne ne ne ano ne ne

Byla zlepšena přehlednost přechodů pro chodce na MK ve vaší správě? ne ano ne ano ano ano ne ne

Na silnici č., staničení

Ul. Teplická, 2. 

Polská armáda, 

Riegrova, 

Dvořákova, J.Š. 

Baara, Práce, 

Ústecká, Děčín. 

Aktivita je na 

straně obecních 

samospráv, 

především 

správců 

pozemních 

komunikací. 

Místní SSÚ druh 

úprav (např. 

změna v osvětlení, 

osazení 

dopravními 

značkami, 

průklest zeleně) 

neeviduje. 

Podkrušnohorská 

č.1b - u čp. 308 a 

čp. 291, Opltova 

č.38c u čp. 276, 

Žižkova č.19 c u 

čp. 166 

Osvoboditelů, 

Lovosice 

ul. Pod Lajsníkem, 

Velebudická, 

Obránců míru, 

Jiřího z Poděbrad, 

Josefa Suka, 

Mostecká, Most 

Délka cyklostezek vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 0 8,762 km 0 0 0

v intravilánu 0 0 0 0

Délka cyklotras vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 0 0 0 0

v intravilánu 0 0 0 2 km 0

Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj sdíleného prostoru pro zrovnoprávnění všech 

druhů dopravy na MK?
ano ano ne ne ano ne ne

K4.7 Budovat bezpečnou cyklistickou infrastrukturu. Pro bezpečnost a komfort oddělené přepravy chodců a cyklistů budovat cyklistické přejezdy. http://www.czrso.cz/file/norma–csn–73–61–10–a–cyklistika/                                  

K4.8 Rozvíjet sdílený prostor na místních komunikacích.                        

K2 APLIKACE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ A NÁVAZNÝCH LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ PRO BEZPEČNĚJŠÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

K2.1 Dodržovat zákaz zřizování a provozování reklamních zařízení podél dálnic a silnic I. třídy, s výjimkou označení provozoven nacházejících se v blízkosti pozemní komunikace a nabízejících služby bezprostředně související se silničním provozem. Aplikovat i na silnice I. třídy a nižší.

K2.2 Zintenzívnit a pravidelně vyhodnocovat kontrolní činnosti v oblasti dodržování zákonných podmínek pro provozování reklamních zařízení v ochranných pásmech všech typů pozemních komunikací a plnění zákonných povinností vlastníků reklamních zařízení a silničního správního úřadu při odstraňování reklamních zařízení provozovaných v rozporu se zákonem, zejména:

K4 ÚPRAVY DOPRAVNÍHO PROSTORU PRO ZRANITELNÉ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU

K4.1 Prosazovat systematický rozvoj „Zón 30“ na obslužných komunikacích.                    

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

K1 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE „BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA“ 2008/96/ES A JEJÍ ROZŠÍŘENÍ NA OSTATNÍ SÍŤ SILNIC   

K1.2 Provádět bezpečnostní inspekce v rozsahu vymezeném v kapitole 4.1 „Metodiky provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikaci“ na všech druzích pozemních komunikací.                    

K1.3 Postupně sanovat nehodové lokality identifikované dle mapového portálu http://sykrik.vectormap.cz/ a dle metodiky http://ideko.cdv.cz/                    

K1.5 Na základě vyjádření PČR k nehodovému úseku či místu vážné dopravní nehody postupně odstraňovat tyto úseky a povinně poskytnout zpětnou informaci, jaká úprava nehodového úseku/rizikové lokality byla provedena správcem PK                    

K4.7

K4.8

Ústecký Aktivita

K1

K1.2

K1.3

K1.5

KOMUNIKACE

K4.1

K2

K2.1

K2.2

K4.4  Zajistit úpravy bezpečného dopravního prostoru                        

K4.5 Zlepšovat přehlednost přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti.                    

K4

K4.4

K4.5



Bílina Děčín Chomutov Kadaň Litoměřice Litvínov Louny Lovosice Most Podbořany
Roudnice nad 

Labem
Rumburk Teplice Ústí nad labem Varnsdorf Žatec

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Ústecký Aktivita

Uveďte na počet km MK, kde je vytvořen sdílený prostor. 2 km 1,3 km 2 km

Revize stavebního uspořádání provedena na silnicích ve vaší správě: ano ano ano ano ano ne ne

Revize srozumitelnosti a viditelnosti dopravního značení na silnicích ve vaší správě 

prováděna:
ano ano ano ano ano ano ano

Jak často: ročně čtvrtletně měsíčně čtvrtletně měšíčně čtvrtletně ročně

Jaká technická opatření na křižovatkách silnic ve vaší správě byla uplatněna (viz 

výše)?

umístění 

zpomalovacích 

prahů či polštářů 

stavební úpravy, 

osazením svislého 

a vodorovného 

dopravního 

značení, osazením 

dopravního 

zařízení. 

stavební úpravy, 

úprava 

vodorovného i 

svislého 

dopravního 

značení při 

investičních akcích 

použití reflexních 

P4

realizace 

okružních 

křižovatek

revize dopravního 

značení

Revize rozhledových trojúhelníků na silnicích ve vaší správě byla prováděna: ne ano ne ne ano ne ano

Pokud ano, prosím o údaj, jak často je prováděna: ročně měsíčně ročně

Byla provedena výstavba okružních křižovatek na MK ve vaší správě? ne ano ne ano ano ne

Na silnici č., staničení

silnice II/251 

okružní křižovatka 

- při vjezdu do 

nákupní zóny 

Otvice 

Velebudická 

Jakým způsobem jsou seznamováni pracovníci správy údržby komunikací ve vaší 

správě s novelami TP?

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Pravidelným 

školením

Formou e-

learningu

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

pravidelným 

školením

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Kontrolujete, jak je prováděna revize vybavení komunikací z hlediska 

bezpečnosti?

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK 

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK 

Pravidelně 

měsíčně určeným 

pracovníkem MÚ 

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK 

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK 

náhodně určeným 

pracovníkem MÚ

Jakým způsobem zjišťujete neochráněné překážky na komunikacích ve vaší 

správě:

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

Je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

náhodnou 

kontrolní činností

Jakým způsobem zjišťujete, zda pracovníci správy a údržby silnic ve vaší správě 

vykonávají činnost v souladu se zákonem?

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem MÚ 

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR 

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

Je prováděno měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek na MK správci 

PK?
ano ano ne ano ano ano

Jsou úseky vozovek s nevyhovujícím povrchem označovány dopravními značkami 

správci PK?
ano ano ano ne ano ano

Jsou odstraňovány úseky silnic s nevyhovujícími parametry povrchu vozovky? ne ano ano ano ano ano ano

Opravy prováděny na celých úsecích ne ano ano ne ano ano ano

Jen opravy míst, kde jsou velké výtluky ano ano ano ano ano ano ano

Jsou instalována svodidla proti podjetí na silnicích ve vaší správě? ne ne ne ne ne ne ne

Pokud ne, jsou na silnicích ve vaší správě identifikována místa s častými 

nehodami motorkářku a následným podjetím svodidel?
ne ne ne ne ne ne ne

Dopravní značení na železničních přejezdech v křížení s PK jsou udržována a 

zkvalitňována:

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

K7.2 Zajistit průběžnou údržbu rozhledových polí úrovňových křížení pozemních komunikací s dráhami.                          

K5.4 Zajistit výstavbu okružních křižovatek jako jednoho z činitelů bezpečné pozemní komunikace.                    

K6 ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ A POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK      

K6.1 Průběžně seznamovat odpovědné krajské pracovníky s novelami TP formou školení pro správce PK, resp. pro odpovědné pracovníky v terénu.

K6.3 Revidovat vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti a odstraňovat zjištěné nedostatky.                          

K6.4  Odstraňovat, případně chránit pevné překážky v ochranném pásmu silnic.                         

K5 ÚPRAVY KŘIŽOVATEK

K5.1 Revidovat stavební uspořádání, srozumitelnost a viditelnost dopravního značení (nejen u křižovatek).                    

K5.2 Uplatňovat technická opatření na křižovatkách k zamezení nedání přednosti v jízdě a to jak v extravilánu, tak i intravilánu.                    

K6.6

K6.7

K6.8

K5.3 Revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek pozemních komunikací.                    

K7.1

K6

K6.1

K6.3

K6.4

K6.5

K6.5  Kontrolovat plnění povinnosti řádné péče správců pozemních komunikací, včetně údržby krajnic, příkopů a silniční zeleně; stanovit sankce za zjištěné nedostatky.                         

K6.6 Zajistit pravidelné měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek správci pozemních komunikací, označování nevyhovujících úseků dopravními značkami.                         

K6.7 Systematicky odstraňovat úseky s nevyhovujícími povrchovými parametry vozovek.                         

K6.8  Instalovat svodidla proti podjetí v místech nebezpečí vyjetí s častými nehodami takového typu.                         

K7 ZABEZPEČENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

K7.1 Zkvalitnit dopravní značení na železničních přejezdech v kříženích s pozemními komunikacemi všech tříd, včetně polních, lesních a účelových komunikací.                 

K5

K5.1

K5.2

K5.3

K5.4



Bílina Děčín Chomutov Kadaň Litoměřice Litvínov Louny Lovosice Most Podbořany
Roudnice nad 

Labem
Rumburk Teplice Ústí nad labem Varnsdorf Žatec

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Ústecký Aktivita

Rozhledová pole úrovňových křížení PK s drahami je udržováno:
náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

Ve spolupráci se SŽDC je zajišťováno, aby železniční přejezdy v křížení se silnicemi  

ve vaší správě byly zabezpečeny nejmodernějšími systémy?

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Iniciujeme jednání 

se SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Jsou nově v roce 2018 instalována zařízení na vyhodnocení dopravní situace, vč. 

dalších funkcionalit, i na silnicích ve vaší správě?
ne ne ne ne ne ano ne ne

Jsou vytipovány vhodné křižovatky pro instalaci detekce jízdy/chůze na červenou, 

vč dalších funkcionalit, i na MK ve vaší správě?
ne ne ne ne ne ano ne ne

Pokud ano, uveďte číslo MK a staničení
ul. Průběžná, Ke 

Skále , Most

Jsou nově v roce 2018 na silnicích ve vaší správě instalovány systémy WIM nebo 

nízkorychlostního vážení?
ne ne ne ne ne ne ano

Prosím specifikujte:

Po jednáních se 

SŽDC a ČD jsou k 

dispozici pro 

nízkorychlostní 

kontrolní vážení 

areály nádraží, 

které odpovídají 

požadavkům na 

plochu vhodnou 

pro NKV 

Byla na území ORP provedena kampaň nebo jiná aktivita pro zvýšení 

informovanosti motoristické veřejnosti o ITS ve vozidlech.
ne ne ne ne ne ne ne

Pokud ano, kým byla kampaň uskutečněna

 Ú1.1 Materiálně a metodicky podpořit realizaci dopravní výchovy ze strany MD 

BESIP a zřizovatelů MŠ a ZŠ.                                                  

Podporuje ORP materiálně nebo metodicky (mimo KK BESIP) realizaci dopravní 

výchovy v MŠ/ZŠ?
ne ne ano ano ano ano ne ano

Pokud ano, prosím popište jak:

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

Jakým způsobem ORP podporuje zapojení rodičů do dopravní výchovy?

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

bezpečná jízda na 

kole

podpora 

bezpečné chůze

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

bezpečná jízda na 

kole

podpora 

bezpečné chůze

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě:

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle

bezpečná jízda na 

kole

podpora 

bezpečné chůze

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě:

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle

bezpečná jízda na 

kole

podpora 

bezpečné chůze

Podporuje ORP vlastními aktivitami (mimo aktivit KK BESIP) prevenci nebezpečí 

jízdy pod vlivem alkoholu/návykových látek?
ne ano ne ano ano ne ne

K8.6 Vytipovat místa pro postupné zavádění systémů vysokorychlostního vážení (WIM) a odstavné plochy pro nízkorychlostní vážení vozidel.                         

V- VOZIDLO

V2 ROZŠÍŘENÍ INFORMOVANOSTI ŘIDIČE O MOŽNOSTECH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A JEJICH DOPADU NA BEZPEČNOST

V2.1 Zvýšit informovanost motoristické veřejnosti o bezpečných, účinných informačních a komunikačních systémech – ITS technologií ve vozidlech (dle doporučení Evropské komise).                         

Ú- ÚČASTNÍK

K7.3 Zlepšovat technické zabezpečení železničních přejezdů moderními systémy pro monitorování a detekci dopravně bezpečnostních deliktů, a to včetně konkrétních viníků. Dále ověřovat a postupně nasazovat kooperativní systémy ITS pro informování řidičů v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku.                         

K8 NASAZOVÁNÍ SYSTÉMŮ ITS PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU  

K8.2 Instalovat systémy na monitorování a vyhodnocování dopravní situace s možností dalších funkcionalit (detekce odcizených vozidel, kontrola platnosti technické kontroly, dálniční známky, pojištění vozidla apod.).                         

K8.3 Postupně zavádět systémy pro detekci jízdy (chůze) na červenou, s možností nepřetržitého snímání dopravních situací na křižovatkách a rozlišení registračních značek přestupců                         

Ú3.1  Preventivně informační aktivity zaměřit na nebezpečí plynoucí z užívání alkoholu, návykových látek a léků, nejen pro řidiče – držitele všech skupin ŘO, ale také pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.                         

V2 V2.1

Ú1

Ú1.1

Ú1.2

Ú1 ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ  

Ú1.2 Metodicky podpořit zapojení rodičů do systému dopravní výchovy.                         

Ú3 ZDŮRAZNĚNÍ VLIVU ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA BEZPEČNOST VŠECH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU

K8

K8.2

K8.3

K8.6

K7
K7.2

K7.3



Bílina Děčín Chomutov Kadaň Litoměřice Litvínov Louny Lovosice Most Podbořany
Roudnice nad 

Labem
Rumburk Teplice Ústí nad labem Varnsdorf Žatec

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Ústecký Aktivita

Pokud ano, prosím popište:

Zejména v rámci 

dohledu na 

bezpečnosti 

silničního provozu 

a v rámci 

pravidelných 

přednášek a 

besed ve školách 

a jiných 

institucích.

přednášky v rámci 

prevence 

kriminality ve 

školských 

zařízeních na 

téma závislosti 

Je ze strany ORP kontrolována  kvalita výuky v autoškolách? ano ano ano ano ano ano ano

Jak postupujete v případě stížnosti na kvalitu výuky?
stížnost předána 

na krajský úřad. 

v  roce 2018 

nedošlo k podání 

stížností týkající se 

kvality výuky ze 

strany 

zainteresovaných 

subjektů. 

bez stížností bez stížností

Jaká je úspěšnost vymáhání sankcí v procentech ve vašem ORP? 5-10 % 5-10 % 5-10 % 36-40 % 5-10 % 46-50 %

Jakým způsobem je prováděno měření rychlosti vozidel v působnosti ORP?

Prováděno orientační měření ano ne ano ano ne ano ne ano

Prováděno měření se záznamem přestupce: ano ano ne ano ne ano ne ne

Pokud ano, prosím o počet zaznamenaných přestupků 500 135 41 0 120

Počet zaznamenaných překročení rychlosti v obci jako přestupek/trestný čin v 

roce 2018
120 41 0 80

Je zajištěn dozor a dohled nad bezpečným chováním chodců všech generací k 

zajištění bezpečného přecházení ze strany obecní policie?
ano ano ano ano ano ano ne ano

V jakém rozsahu

jen v 

exponovaných 

hodinách

celodenně

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

Došlo k poklesu střetů vozidel s chodci na rizikových místech v obci, zvláště v 

exponovaných hodinách?
ne ne ano ano ne ano ano

Je zajištěna kontrola přítomnosti alkoholu u řidičů ze strany obecní policie 

dostatečným vybavením technickými prostředky?
ano ano ano ano ano ano ne ano

Počet zaznamenaných přestupků obecní policií v ORP: 39 6 0 5 5

Z toho kvalifikováno jako trestný čin: 0 3 0 9 0

Došlo ke zvýšení počtu kontrol obecní policie zaměřených na řízení pod vlivem 

alkoholu oproti předchozímu roku?
ano ne ano ne ne

Je v obcích vašeho ORP vytvořena místní strategie bezpečnosti silničního provozu, 

která rozpracovává problematiku jednotlivých obcí, ev. je vytvořena na úrovni 

ORP?

ne ano ne ano ne ne

Kdo z obce/ORP odpovídá za plnění aktivit:

PPODPORA REALIZACE PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ NSBSP

Ú5  ZVÝŠENÍ VYMAHATELNOSTI PRÁVA

Ú5.3 Zefektivnit přeshraniční vymáhání sankcí stanovených v souvislosti se spácháním vybraných dopravních                    

Ú6 DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU                            

Ú6.2 Rozšířit měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích, které jsou v působnosti obce.                    

Ú6.4 Zajistit dohled ze strany obecní policie k zajištění bezpečného přecházení chodců, zejména dětí a školní mládeže v exponovaných hodinách před zahájením výuky a po jejím skončení, seniorů a zdravotně handicapovaných osob.                    

P6 P6

Ú5 Ú5.3

Ú6

Ú6.2

Ú6.4

Ú6.5

P6 Vytvořit krajské a místní Strategie bezpečnosti silničního provozu, jako nezbytného dokumentu k plnění NSBSP. Poskytovat veřejnosti pravidelné informace o těchto strategiích a jejich plnění na webových stránkách kraje/obce.            

Ú6.5 Kontroly ze strany obecní policie zaměřit na řízení pod vlivem alkoholu.                    

P- PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

Ú3 Ú3.1

Ú4 Ú4.5

Ú4 PODPORA ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V AUTOŠKOLÁCH     

Ú4.5 Provádět intenzivní státní odborný dozor a dohled nad kvalitou výuky a výcviku v autoškolách a při provádění zkoušek z odborné způsobilosti.                          



Broumov Dobruška
Dvůr Králové nad 

Labem
Hořice Hradec Králové Jaroměř Jičín

Kostelec nad 

Orlicí
Náchod Nová Paka

Nové Město nad 

Metují
Nový Bydžov

Rychnov nad 

Kněžnou
Turnov Vrchlabí

Bezpečnostní audit proveden ve Fázi 1 a 2 na novostavbě silnice č neprováděno

U změny dokončené stavby silnice č. neprováděno

BI infrastruktury v 

lokalitě 

Borovinka, zadáno 

2018, odevzdání 

2019; - Dopravně 

– inženýrské 

posouzení 

variantního řešení 

prostoru „U 

Grandu“, ČVUT, 

1/2018

BI neprovedena z důvodu:

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

finančních 

prostředků

Nehodová lokalita sanována v roce 2018 na MK neprováděno

Nehodové lokality 

sanovány 

průběžně v 

podobě 

rekonstrukcí ŘSD 

a SÚS 

Královéhradeckéh

o kraje. Současně 

některé řešeny v 

rámci pracovní 

skupiny pro 

bezpečnost v 

dopravě města HK 

a podnětu státní a 

městské Policie 

ČR. 

0

Sanována v roce 2018 na základě podnětu Policie ČR ne ano ne

Nehodový úsek sanován: ne ne ano ne

nedostatku 

odborných 

pracovníků

ne

Upraveno:

stavebními 

úpravami

osazeno 

dopravními 

značkami

Správce PK poskytl zpětnou informaci Policii ČR o způsobu úpravy nehodové 

lokality:
ne ne ano ne

Počet odstraněných reklamních zařízení podél MK 0 0 10 0 0

Počet revidovaných reklamní zařízení na MK 0 0 60 0 0

Počet neprodloužený smluv pronájmu silničních pomocných pozemků: 0 0 0 1 0

Počet odstraněných reklamních zařízení v režimu zvláštního užívání PK z důvodu 

nezabezpečení místa proti střetnutí vozidel s reklamním zařízením:
0 0 2 0 0

Byly realizovány "Zóny 30" na silnicích ve vaší správě? ne ne ne ne ano ano

Na silnici č., staničení ano
ul. Raisova, ul. 

Kapitána Jaroše 

Ulice Komenského 

, Nová Paka

Instalace nových vjezdových ostrůvků na stávajících MK ano ne ano ne ne ne ne

Instalace vjezdových ostrůvků na nových MK realizována v roce 2018? ano ne ano ne ne ne

Byly realizovány dělící pásy na MK ve vaší správě? ne ne ne ne ne ne

Byly realizovány parkovací pruhy na MK ve vaší správě? ano ne ne ne ne ano

Byly realizovány odbočovací pruhy na MK ve vaší správě? ne ne ne ne  ne ne

Byla zlepšena přehlednost přechodů pro chodce na MK ve vaší správě? ano ne ano ne ne ne ne

KOMUNIKACE

K4.1 Prosazovat systematický rozvoj „Zón 30“ na obslužných komunikacích.                    

K4 ÚPRAVY DOPRAVNÍHO PROSTORU PRO ZRANITELNÉ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU

K2.2 Zintenzívnit a pravidelně vyhodnocovat kontrolní činnosti v oblasti dodržování zákonných podmínek pro provozování reklamních zařízení v ochranných pásmech všech typů pozemních komunikací a plnění zákonných povinností vlastníků reklamních zařízení a silničního správního úřadu při odstraňování reklamních zařízení provozovaných v rozporu se 

K2.1 Dodržovat zákaz zřizování a provozování reklamních zařízení podél dálnic a silnic I. třídy, s výjimkou označení provozoven nacházejících se v blízkosti pozemní komunikace a nabízejících služby bezprostředně související se silničním provozem. Aplikovat i na silnice I. třídy a nižší.

K2 APLIKACE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ A NÁVAZNÝCH LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ PRO BEZPEČNĚJŠÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

K4.5 Zlepšovat přehlednost přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti.                    

K4.4  Zajistit úpravy bezpečného dopravního prostoru                        

Královéhradecký Aktivita

K1

K1.2

K1.3

K1.5

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

K2

K2.1

K2.2

K1.5 Na základě vyjádření PČR k nehodovému úseku či místu vážné dopravní nehody postupně odstraňovat tyto úseky a povinně poskytnout zpětnou informaci, jaká úprava nehodového úseku/rizikové lokality byla provedena správcem PK                    

K1.3 Postupně sanovat nehodové lokality identifikované dle mapového portálu http://sykrik.vectormap.cz/ a dle metodiky http://ideko.cdv.cz/                    

K1.2 Provádět bezpečnostní inspekce v rozsahu vymezeném v kapitole 4.1 „Metodiky provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikaci“ na všech druzích pozemních komunikací.                    

K1 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE „BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA“ 2008/96/ES A JEJÍ ROZŠÍŘENÍ NA OSTATNÍ SÍŤ SILNIC   

K4

K4.1

K4.4

K4.5



Broumov Dobruška
Dvůr Králové nad 

Labem
Hořice Hradec Králové Jaroměř Jičín

Kostelec nad 

Orlicí
Náchod Nová Paka

Nové Město nad 

Metují
Nový Bydžov

Rychnov nad 

Kněžnou
Turnov Vrchlabí

Královéhradecký Aktivita
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Na silnici č., staničení

MK Máchova, 

MK Daliborka, 

Hořice 

Délka cyklostezek vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 0 0 0 0 2 km

v intravilánu 0 0 0 0 0

Délka cyklotras vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 0 1,3 km 0 0 0

v intravilánu 0 0 0 0 0

Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj sdíleného prostoru pro zrovnoprávnění 

všech druhů dopravy na MK?
ne ne ano ne ne ne

Uveďte na počet km MK, kde je vytvořen sdílený prostor. 2 km 0

Revize stavebního uspořádání provedena na silnicích ve vaší správě: ne ne ano ne ano ne

Revize srozumitelnosti a viditelnosti dopravního značení na silnicích ve vaší 

správě prováděna:
ano ano ano ne ano ne

Jak často: ročně ročně  ročně měsíčně

Jaká technická opatření na křižovatkách silnic ve vaší správě byla uplatněna (viz 

výše)?

umístění 

dopravního 

značení 

ne

pouze intravilán, 

výměna/obnova 

DZ, doplnění VDZ, 

umístění 

dopravních 

zrcadel 

svislé i vodorovné 

dopravní značení 

a odrazová 

zrcadla 

Revize rozhledových trojúhelníků na silnicích ve vaší správě byla prováděna: ne ne ano ne ano ne

Pokud ano, prosím o údaj, jak často je prováděna: ročně čtvrtletně

Byla provedena výstavba okružních křižovatek na MK ve vaší správě? ne ne ne ne ne

Na silnici č., staničení

Jakým způsobem jsou seznamováni pracovníci správy údržby komunikací ve vaší 

správě s novelami TP?

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

pravidelným 

školením

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Kontrolujete, jak je prováděna revize vybavení komunikací z hlediska 

bezpečnosti?

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

náhodně určeným 

pracovníkem MÚ 

pravidelně 

měsíčně určeným 

pracovníkem MÚ

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Jakým způsobem zjišťujete neochráněné překážky na komunikacích ve vaší 

správě:

náhodnou 

kontrolní činností

Je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic i 

náhodnou 

kontrolní činností

Jakým způsobem zjišťujete, zda pracovníci správy a údržby silnic ve vaší správě 

vykonávají činnost v souladu se zákonem?

náhodnou 

kontrolní činností

na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR 

na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR 

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

Je prováděno měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek na MK 

správci PK?
ne ano ne ne ne ne

Jsou úseky vozovek s nevyhovujícím povrchem označovány dopravními značkami 

správci PK?
ne ano ano ano ano ano

Jsou odstraňovány úseky silnic s nevyhovujícími parametry povrchu vozovky? ano ano ano ano ano ano

Opravy prováděny na celých úsecích ne ne ano ne ne ne

Jen opravy míst, kde jsou velké výtluky ano ano ano ano ano ano

Jsou instalována svodidla proti podjetí na silnicích ve vaší správě? ne ne ne ne ne ne

Pokud ne, jsou na silnicích ve vaší správě identifikována místa s častými 

nehodami motorkářku a následným podjetím svodidel?
ne ne ne ne ne ne

K5 ÚPRAVY KŘIŽOVATEK

K4.8 Rozvíjet sdílený prostor na místních komunikacích.                        

K4.7 Budovat bezpečnou cyklistickou infrastrukturu. Pro bezpečnost a komfort oddělené přepravy chodců a cyklistů budovat cyklistické přejezdy. http://www.czrso.cz/file/norma–csn–73–61–10–a–cyklistika/                                  

K6 ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ A POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK      

K5.4 Zajistit výstavbu okružních křižovatek jako jednoho z činitelů bezpečné pozemní komunikace.                    

K5.3 Revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek pozemních komunikací.                    

K5.2 Uplatňovat technická opatření na křižovatkách k zamezení nedání přednosti v jízdě a to jak v extravilánu, tak i intravilánu.                    

K5.1 Revidovat stavební uspořádání, srozumitelnost a viditelnost dopravního značení (nejen u křižovatek).                    

K7.1 Zkvalitnit dopravní značení na železničních přejezdech v kříženích s pozemními komunikacemi všech tříd, včetně polních, lesních a účelových komunikací.                 

K6.8  Instalovat svodidla proti podjetí v místech nebezpečí vyjetí s častými nehodami takového typu.                         

K6.8

K5

K5.1

K5.2

K5.3

K5.4

K6

K4 K4.5

K4.7

K4.8

K6.1

K6.3

K6.4

K6.5

K6.6

K6.7

K7 ZABEZPEČENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

K6.7 Systematicky odstraňovat úseky s nevyhovujícími povrchovými parametry vozovek.                         

K6.6 Zajistit pravidelné měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek správci pozemních komunikací, označování nevyhovujících úseků dopravními značkami.                         

K6.5  Kontrolovat plnění povinnosti řádné péče správců pozemních komunikací, včetně údržby krajnic, příkopů a silniční zeleně; stanovit sankce za zjištěné nedostatky.                         

K6.4  Odstraňovat, případně chránit pevné překážky v ochranném pásmu silnic.                         

K6.3 Revidovat vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti a odstraňovat zjištěné nedostatky.                          

K6.1 Průběžně seznamovat odpovědné krajské pracovníky s novelami TP formou školení pro správce PK, resp. pro odpovědné pracovníky v terénu.



Broumov Dobruška
Dvůr Králové nad 

Labem
Hořice Hradec Králové Jaroměř Jičín

Kostelec nad 

Orlicí
Náchod Nová Paka

Nové Město nad 

Metují
Nový Bydžov

Rychnov nad 

Kněžnou
Turnov Vrchlabí

Královéhradecký Aktivita
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Dopravní značení na železničních přejezdech v křížení s PK jsou udržována a 

zkvalitňována:

na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR 

na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR 

pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem 

náhodnou 

kontrolní činností 

náhodnou 

kontrolní činností 

Rozhledová pole úrovňových křížení PK s drahami je udržováno:

na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

podněty od 

občanů

na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

náhodnou 

kontrolní činností 

náhodnou 

kontrolní činností 

Ve spolupráci se SŽDC je zajišťováno, aby železniční přejezdy v křížení se silnicemi  

ve vaší správě byly zabezpečeny nejmodernějšími systémy?

ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

ano

ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

iniciujeme jednání 

se SŽDC
ne

Jsou nově v roce 2018 instalována zařízení na vyhodnocení dopravní situace, vč. 

dalších funkcionalit, i na silnicích ve vaší správě?
ne ne ne ne ne ne

Jsou vytipovány vhodné křižovatky pro instalaci detekce jízdy/chůze na červenou, 

vč dalších funkcionalit, i na MK ve vaší správě?
ne ne ano ne ne ne

Pokud ano, uveďte číslo MK a staničení

vytipovány 2 

lokality pro 

detekci jízdy na 

červenou: 

Rašínova tř. I/37 / 

Veverkova MK3 a 

ul. Okružní I/35 / 

Pouchovská 

III/2997 v Hradci 

Králové

Jsou nově v roce 2018 na silnicích ve vaší správě instalovány systémy WIM nebo 

nízkorychlostního vážení?
ne ne ne ne ne ne

Prosím specifikujte:

studie IDS pro 

město HK 

obsahuje WIM, 

ale v rámci 

zakázky nebude 

řešeno. 

Byla na území ORP provedena kampaň nebo jiná aktivita pro zvýšení 

informovanosti motoristické veřejnosti o ITS ve vozidlech.
ne ne ne ne ne

Pokud ano, kým byla kampaň uskutečněna

Podporuje ORP materiálně nebo metodicky (mimo KK BESIP) realizaci dopravní 

výchovy v MŠ/ZŠ?
ano ano ne ano ne ano ano

Pokud ano, prosím popište jak:

finanční podpra 

provozovatelů 

DDH 

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

finanční podpra 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ a 

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ a  finanční 

podpra 

provozovatelů 

DDH 

Ú1.2 Metodicky podpořit zapojení rodičů do systému dopravní výchovy.                         

K8.2 Instalovat systémy na monitorování a vyhodnocování dopravní situace s možností dalších funkcionalit (detekce odcizených vozidel, kontrola platnosti technické kontroly, dálniční známky, pojištění vozidla apod.).                         

K7.3 Zlepšovat technické zabezpečení železničních přejezdů moderními systémy pro monitorování a detekci dopravně bezpečnostních deliktů, a to včetně konkrétních viníků. Dále ověřovat a postupně nasazovat kooperativní systémy ITS pro informování řidičů v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku.                         

K7.2 Zajistit průběžnou údržbu rozhledových polí úrovňových křížení pozemních komunikací s dráhami.                          

 Ú1.1 Materiálně a metodicky podpořit realizaci dopravní výchovy ze strany MD BESIP a zřizovatelů MŠ a ZŠ.                                                  

V2.1 Zvýšit informovanost motoristické veřejnosti o bezpečných, účinných informačních a komunikačních systémech – ITS technologií ve vozidlech (dle doporučení Evropské komise).                         

K8.6 Vytipovat místa pro postupné zavádění systémů vysokorychlostního vážení (WIM) a odstavné plochy pro nízkorychlostní vážení vozidel.                         

K8.3 Postupně zavádět systémy pro detekci jízdy (chůze) na červenou, s možností nepřetržitého snímání dopravních situací na křižovatkách a rozlišení registračních značek přestupců                         

V2 ROZŠÍŘENÍ INFORMOVANOSTI ŘIDIČE O MOŽNOSTECH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A JEJICH DOPADU 

V- VOZIDLO

V2 V2.1

Ú1 ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ  

Ú1

Ú1.1

Ú- ÚČASTNÍK

K8

K8.2

K8.3

K8.6

K8 NASAZOVÁNÍ SYSTÉMŮ ITS PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU  

K7

K7.1

K7.2

K7.3



Broumov Dobruška
Dvůr Králové nad 

Labem
Hořice Hradec Králové Jaroměř Jičín

Kostelec nad 

Orlicí
Náchod Nová Paka

Nové Město nad 

Metují
Nový Bydžov

Rychnov nad 

Kněžnou
Turnov Vrchlabí

Královéhradecký Aktivita
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Jakým způsobem ORP podporuje zapojení rodičů do dopravní výchovy?

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě:

bezpečná jízda na 

kole

podpora 

bezpečné chůze

zajišťuje 

především 

Městská policie 

HK - např. akce na 

dopravním hřišti, 

tématické 

přednášky, 

zajištění 

bezpečných 

přechodů v 

ranních špičkách u 

ZŠ/MŠ a jiné. 

Město řeší např. 

Indikátory B6 - 

Cesty dětí do škol. 

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě:

bezpečná jízda na 

kole

podpora 

bezpečné chůze

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

bezpečná jízda na 

kole

Podporuje ORP vlastními aktivitami (mimo aktivit KK BESIP) prevenci nebezpečí 

jízdy pod vlivem alkoholu/návykových látek?
ano ne ano ne ano ne

Pokud ano, prosím popište:

Preventivní 

besedy se žáky 

základních a 

středních škol a 

učilišť. 

zajišťuje 

především 

Městská policie 

HK - např. akce na 

dopravním hřišti, 

tématické 

přednášky, 

případně 

novinové články 

městských novin 

atd.

Při projednávání - 

vedení správního 

řízení - přestupku 

spáchaného pod 

vlivem alkoholu 

nebo návykové 

látky.

Je ze strany ORP kontrolována  kvalita výuky v autoškolách? ano ano ano ano ano ano ne

Jak postupujete v případě stížnosti na kvalitu výuky? bez stížností bez stížností

Odbor dopravy 

vykonává státní 

odborný dozor, 

zda jsou 

dodržovány 

podmínky zákona.

Kontrola ze strany 

OR. dále 

projednáno KÚ 

Královéhradeckéh

o kraje, jako 

nadřízeného 

orgánu.

Jaká je úspěšnost vymáhání sankcí v procentech ve vašem ORP? 5-10 % 81-90 % 5-10 % 71-80 % 26-30 % 81-90 %

Jakým způsobem je prováděno měření rychlosti vozidel v působnosti ORP?

Prováděno orientační měření ano ano ano ano ne ano ano

Prováděno měření se záznamem přestupce: ne ano ano ano ano ano ne

Pokud ano, prosím o počet zaznamenaných přestupků 215 82 598 4 100

Počet zaznamenaných překročení rychlosti v obci jako přestupek/trestný čin v 

roce 2018
0 0 0 4 100

Je zajištěn dozor a dohled nad bezpečným chováním chodců všech generací k 

zajištění bezpečného přecházení ze strany obecní policie?
ano ano ano ano ano ano ne

V jakém rozsahu

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

Došlo k poklesu střetů vozidel s chodci na rizikových místech v obci, zvláště v 

exponovaných hodinách?
ano ano ne

Je zajištěna kontrola přítomnosti alkoholu u řidičů ze strany obecní policie 

dostatečným vybavením technickými prostředky?
ano ano ano ano ano ano ne

Počet zaznamenaných přestupků obecní policií v ORP: 4 5 14 0 0

Z toho kvalifikováno jako trestný čin: ano 2 8 0 0

Došlo ke zvýšení počtu kontrol obecní policie zaměřených na řízení pod vlivem 

alkoholu oproti předchozímu roku?
ano ne ne ne

Je v obcích vašeho ORP vytvořena místní strategie bezpečnosti silničního 

provozu, která rozpracovává problematiku jednotlivých obcí, ev. je vytvořena na 

úrovni ORP?

ne ne ne ne

Ú4.5 Provádět intenzivní státní odborný dozor a dohled nad kvalitou výuky a výcviku v autoškolách a při provádění zkoušek z odborné způsobilosti.                          

Ú5.3 Zefektivnit přeshraniční vymáhání sankcí stanovených v souvislosti se spácháním vybraných dopravních                    

Ú6.2 Rozšířit měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích, které jsou v působnosti obce.                    

Ú6.4 Zajistit dohled ze strany obecní policie k zajištění bezpečného přecházení chodců, zejména dětí a školní mládeže v exponovaných hodinách před zahájením výuky a po jejím skončení, seniorů a zdravotně handicapovaných osob.                    

Ú3.1  Preventivně informační aktivity zaměřit na nebezpečí plynoucí z užívání alkoholu, návykových látek a léků, nejen pro řidiče – držitele všech skupin ŘO, ale také pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.                         

P6 Vytvořit krajské a místní Strategie bezpečnosti silničního provozu, jako nezbytného dokumentu k plnění NSBSP. Poskytovat veřejnosti pravidelné informace o těchto strategiích a jejich plnění na webových stránkách kraje/obce.            

PPODPORA REALIZACE PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ NSBSP

Ú6 DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU                            

Ú5  ZVÝŠENÍ VYMAHATELNOSTI PRÁVA

Ú4 PODPORA ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V AUTOŠKOLÁCH     

Ú6.5 Kontroly ze strany obecní policie zaměřit na řízení pod vlivem alkoholu.                    

P- PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

Ú3 Ú3.1

Ú4 Ú4.5

Ú5 Ú5.3

Ú6

Ú6.2

Ú6.4

Ú6.5

Ú3 ZDŮRAZNĚNÍ VLIVU ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA BEZPEČNOST VŠECH ÚČASTNÍKŮ 

Ú1

Ú1.2



Broumov Dobruška
Dvůr Králové nad 

Labem
Hořice Hradec Králové Jaroměř Jičín

Kostelec nad 

Orlicí
Náchod Nová Paka

Nové Město nad 

Metují
Nový Bydžov

Rychnov nad 

Kněžnou
Turnov Vrchlabí

Královéhradecký Aktivita
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Kdo z obce/ORP odpovídá za plnění aktivit:

Město Hradec 

Králové využívá 

Pracovní skupinu 

náměstkyně 

primátora pro 

bezpečnost v 

dopravě, která se 

schází 1*měsíčně 

za účasti 

jednotlivých

odborů a DI 

Policie ČR. Dále 

Komisi dopravy, 

která je hlavním 

poradním 

orgánem RM. Obě 

komise průběžně 

řeší všechna 

témata z 

jednotlivých 

uvedených aktivit.

P6 P6



Blansko Boskovice Brno Břeclav Bučovice Hodonín Hustopeče Ivančice Kuřim Kyjov Mikulov
Moravský 

Krumlov
Pohořelice Rosice Slavkov u Brna Šlapanice Tišnov

Veselí nad 

Moravou
Vyškov Znojmo Židlochovice

Bezpečnostní audit proveden ve Fázi 1 a 2 na novostavbě silnice č ne

U změny dokončené stavby silnice č. ne

V ORP Tišnov 

neprobíhala  za 

rok 2017 žádná 

novostavba silnice.

BA neproveden z důvodu:

nedostatku 

odborných 

pracovníků, 

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

Nehodová lokalita sanována v roce 2018 na MK
silnice Blansko, 

Klepačov

Sanována v roce 2018 na základě podnětu Policie ČR ne ne ano ne ne ano ne ne ne

Nehodový úsek sanován: ano ne ne ano ne ano ne ne ano

Upraveno:

osazeno 

dopravními 

značkami

osazeno 

dopravními 

značkami

osazeno 

dopravními 

značkami

Správce PK poskytl zpětnou informaci Policii ČR o způsobu úpravy nehodové 

lokality:
ne ano ne ne ano ano ne ne ano

Počet odstraněných reklamních zařízení podél MK 2 10 10 0 II. třída - 4 kusy 1

Počet revidovaných reklamní zařízení na MK 10

Počet neprodloužený smluv pronájmu silničních pomocných pozemků:

Počet odstraněných reklamních zařízení v režimu zvláštního užívání PK z důvodu 

nezabezpečení místa proti střetnutí vozidel s reklamním zařízením:
10

Byly realizovány "Zóny 30" na silnicích ve vaší správě? ne ne ne ano ne ne ne ano ne ne ano ne ne

Na silnici č., staničení

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle, bezpečná 

jízda na kole, 

podpora bezpečné 

chůze

 obec Milovice
Palackého náměstí 

Rosice

Slavkov: Palackého 

náměstí, Husova, 

Smetanova, 

Havlíčkova, 

Polním, Slovákova, 

Dvořákova

bezpečná jízda na 

kole, podpora 

bezpečné chůze, 

jiné 

MK

Instalace nových vjezdových ostrůvků na stávajících MK ano ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne

Instalace vjezdových ostrůvků na nových MK realizována v roce 2018? ano ne ne ne ne ne ne

Byly realizovány dělící pásy na MK ve vaší správě? ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne

Byly realizovány parkovací pruhy na MK ve vaší správě? ne ne ano ano ne ne ano ano ne ano ne ne ne

Byly realizovány odbočovací pruhy na MK ve vaší správě? ne ne ne ne ne ne ne

Byla zlepšena přehlednost přechodů pro chodce na MK ve vaší správě? ano ne ne ano ne ne ne ne ano ne ano ne ne

Na silnici č., staničení

Blansko 3x 

přechod pro 

chodce

Hustopeče:  

Komenského
II/413

II/395  obec 

Malešovice  

37,200

 na I/55
Znojmo: ulice 

Jarošova a Loucká

Délka cyklostezek vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 8 km 1,89 km

v intravilánu 1 km 0,7 km 1,170 km 0,7 km 4,3 km

Délka cyklotras vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu

v intravilánu 2 km

Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj sdíleného prostoru pro zrovnoprávnění všech 

druhů dopravy na MK?
ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne

Uveďte na počet km MK, kde je vytvořen sdílený prostor. 1 km 0,7 km 0,9 km

Revize stavebního uspořádání provedena na silnicích ve vaší správě: ano ne ano ne ano ne

Revize srozumitelnosti a viditelnosti dopravního značení na silnicích ve vaší správě 

prováděna:
ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano ne

Jak často: čtvrtletně měsíčně měsíčně čtvrtletně čtvrtletně ročně ročně ročně čtvrtletně ročně ročně čtvrtletně ročně

Jaká technická opatření na křižovatkách silnic ve vaší správě byla uplatněna (viz 

výše)?

rekonstrukce 

křižovatky, zvýšení 

osvětlení , 

vytvoření 

přechodů pro 

chodce a míst pro 

přecházení, využití 

zrcadel 

nasvětlení 

přechodů
dopravní značení

instalace 

dopravních zrcadel
dopravní značení

vodorovné 

dopravní značení, 

zvýraznění značky 

STOP, zvýraznění 

směrových šipek

Revize rozhledových trojúhelníků na silnicích ve vaší správě byla prováděna: ano ano ne ano ne ne ano ano ano ne ano ano ne

Pokud ano, prosím o údaj, jak často je prováděna: čtvrtletně měsíčně čtvrtletně ročně ročně ročně ročně čtvrtletně

Byla provedena výstavba okružních křižovatek na MK ve vaší správě? ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Na silnici č., staničení II/374 MK Stromořadní

Jakým způsobem jsou seznamováni pracovníci správy údržby komunikací ve vaší 

správě s novelami TP?

pravidelným 

školením

pravidelným 

školením, 

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

pravidelným 

školením

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

pravidelným 

školením

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Kontrolujete, jak je prováděna revize vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti?
náhodně určeným 

pracovníkem MÚ

pravidelně 

měsíčně určeným 

pracovníkem MÚ

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby PK

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby PK

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby PK

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby PK

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby PK

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby PK

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby PK

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby PK

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby PK

náhodně určeným 

pracovníkem MÚ

Náhodně určeným 

pracovníkem MÚ

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby PK

K5 ÚPRAVY KŘIŽOVATEK

K4 ÚPRAVY DOPRAVNÍHO PROSTORU PRO ZRANITELNÉ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU

K2 APLIKACE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ A NÁVAZNÝCH LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ PRO BEZPEČNĚJŠÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

K1 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE „BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA“ 2008/96/ES A JEJÍ ROZŠÍŘENÍ NA OSTATNÍ SÍŤ SILNIC

K4.5

K4.7

K4.8

K1.3

K1.5

K2.1

K2.2

K4.1

K5.2

K5.3

K5.4

K6.1

K4.8 Rozvíjet sdílený prostor na místních komunikacích.                    

K5.1 Revidovat stavební uspořádání, srozumitelnost a viditelnost dopravního značení (nejen u křižovatek).                    

K5.2 Uplatňovat technická opatření na křižovatkách k zamezení nedání přednosti v jízdě a to jak v extravilánu, tak i intravilánu.                    

K5.3 Revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek pozemních komunikací.                    

K5.4 K5.4 Zajistit výstavbu okružních křižovatek jako jednoho z činitelů bezpečné pozemní komunikace.                    

K6.1 Průběžně seznamovat odpovědné krajské pracovníky s novelami TP formou školení pro správce PK, resp. pro odpovědné pracovníky v terénu.                         

K6 ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ A POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK              

Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Jihomoravský

K1.2

KOMUNIKACE

K1

K2

K4

K5

K5.1

K4.4

K6.3

K6.3 Revidovat vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti a odstraňovat zjištěné nedostatky.                          

K6.4 Odstraňovat, případně chránit pevné překážky v ochranném pásmu silnic.

K1.2 Provádět bezpečnostní inspekce v rozsahu vymezeném v kapitole 4.1 „Metodiky provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikaci“ na všech druzích pozemních komunikací.                    

K1.3 Postupně sanovat nehodové lokality identifikované dle mapového portálu http://sykrik.vectormap.cz/ a dle metodiky http://ideko.cdv.cz/

K1.5 Na základě vyjádření PČR k nehodovému úseku či místu vážné dopravní nehody postupně odstraňovat tyto úseky a povinně poskytnout zpětnou informaci, jaká úprava nehodového úseku/rizikové lokality byla provedena správcem PK.                    

K2.1 Dodržovat zákaz zřizování a provozování reklamních zařízení podél dálnic a silnic I. třídy, s výjimkou označení provozoven nacházejících se v blízkosti pozemní komunikace a nabízejících služby bezprostředně související se silničním provozem. Aplikovat i na silnice I. třídy a nižší.

K2.2 Zintenzívnit a pravidelně vyhodnocovat kontrolní činnosti v oblasti dodržování zákonných podmínek pro provozování reklamních zařízení v ochranných pásmech všech typů pozemních komunikací a plnění zákonných povinností vlastníků reklamních zařízení a silničního správního úřadu při odstraňování reklamních zařízení provozovaných v rozporu se zákonem, zejména:

K4.1 Prosazovat systematický rozvoj „Zón 30“ na obslužných komunikacích.                    

K4.4 Zajistit úpravy bezpečného dopravního prostoru                    

K4.5 Zlepšovat přehlednost přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti.                    

K4.7 Budovat bezpečnou cyklistickou infrastrukturu. Pro bezpečnost a komfort oddělené přepravy chodců a cyklistů budovat cyklistické přejezdy. http://www.czrso.cz/file/norma–csn–73–61–10–a–cyklistika/                    



Blansko Boskovice Brno Břeclav Bučovice Hodonín Hustopeče Ivančice Kuřim Kyjov Mikulov
Moravský 

Krumlov
Pohořelice Rosice Slavkov u Brna Šlapanice Tišnov

Veselí nad 

Moravou
Vyškov Znojmo Židlochovice

Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Jihomoravský

Jakým způsobem zjišťujete neochráněné překážky na komunikacích ve vaší správě:
náhodnou 

kontrolní činností

je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic ve 

správě kraje

je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic ve 

správě kraje

pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby MK

je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic ve 

správě kraje

je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic ve 

správě kraje

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic ve 

správě kraje

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic ve 

správě kraje, Je 

plně v pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic ve 

správě kraje

Jakým způsobem zjišťujete, zda pracovníci správy a údržby silnic ve vaší správě 

vykonávají činnost v souladu se zákonem?

pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem MÚ

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

náhodnou 

kontrolní činností

na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

náhodnou 

kontrolní činností

na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

Je prováděno měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek na MK správci 

PK?
ne ano ne ano ano ne ne ano ne ne ne ano ne

Jsou úseky vozovek s nevyhovujícím povrchem označovány dopravními značkami 

správci PK?
ano ne ano ano ne ano ne ano ano ano ano ano

Jsou odstraňovány úseky silnic s nevyhovujícími parametry povrchu vozovky? ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne ano ano ano ne

Opravy prováděny na celých úsecích ano ano ano ano ne ne ne ne ano ano ano ano ano

Jen opravy míst, kde jsou velké výtluky ne ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Jsou instalována svodidla proti podjetí na silnicích ve vaší správě? ano ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne

Pokud ne, jsou na silnicích ve vaší správě identifikována místa s častými nehodami 

motorkářku a následným podjetím svodidel?

Dopravní značení na železničních přejezdech v křížení s PK jsou udržována a 

zkvalitňována:

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na PK 

ze strany Policie 

ČR

Pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem SÚS

Rozhledová pole úrovňových křížení PK s drahami je udržováno:
náhodnou 

kontrolní činností 

pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem SÚS

podněty občqnů

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem SÚS

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem SÚS

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

náhodnou 

kontrolní činností

Ve spolupráci se SŽDC je zajišťováno, aby železniční přejezdy v křížení se silnicemi  

ve vaší správě byly zabezpečeny nejmodernějšími systémy?
ano

ano, v kompetenci 

SŽDC
kompetence SŽDC

ano, v kompetenci 

SŽDC

ano, v kompetenci 

SŽDC

Iniciujeme jednání 

se SŽDC

ano, v kompetenci 

SŽDC

ano, v kompetenci 

SŽDC

ne, v kompetenci 

SŽDC

ano, v kompetenci 

SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

ne, v kompetenci 

SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

ano, v kompetenci 

SŽDC
ano

Jsou nově v roce 2018 instalována zařízení na vyhodnocení dopravní situace, vč. 

dalších funkcionalit, i na silnicích ve vaší správě?
ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne

Jsou vytipovány vhodné křižovatky pro instalaci detekce jízdy/chůze na červenou, 

vč dalších funkcionalit, i na MK ve vaší správě?
ne ne ne ne

Pokud ano, uveďte číslo MK a staničení

Jsou nově v roce 2018 na silnicích ve vaší správě instalovány systémy WIM nebo 

nízkorychlostního vážení?
ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Prosím specifikujte:
I/40 Přeclav, 

Poštorná, Hájenka

Byla na území ORP provedena kampaň nebo jiná aktivita pro zvýšení 

informovanosti motoristické veřejnosti o ITS ve vozidlech.
ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Pokud ano, kým byla kampaň uskutečněna
BESIP MěÚ 

Blansko

Podporuje ORP materiálně nebo metodicky (mimo KK BESIP) realizaci dopravní 

výchovy v MŠ/ZŠ?
ano ano ano ano ano

Pokud ano, prosím popište jak:

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro MŠ, 

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro MŠ, 

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro ZŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro ZŠ

Jakým způsobem ORP podporuje zapojení rodičů do dopravní výchovy?

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle

bezpečná jízda na 

kole

podpora bezpečné 

chůze

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle

bezpečná jízda na 

kole

podpora bezpečné 

chůze

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle

bezpečná jízda na 

kole

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle, bezpečná 

jízda na kole

krátké spoty s 

komentáři v  

místní TV a tisku

bezpečná jízda na 

kole

podpora bezpečné 

chůze

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle, bezpečná 

jízda na kole, 

podpora bezpečné 

chůze

Dopravní hrátky a 

kvízy pro děti

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle, bezpečná 

jízda na kole, 

podpora bezpečné 

chůze

sociální odbor - 

soutěže

Podporuje ORP vlastními aktivitami (mimo aktivit KK BESIP) prevenci nebezpečí 

jízdy pod vlivem alkoholu/návykových látek?
ne ne ano ano ano

Pokud ano, prosím popište: besedy

besedy pro žáky 2. 

stupně ZŠ, 1. 

ročník SŠ 

přednáška na 

střední škole

preventivní 

projekt na 

koordinaci 

postupů při 

zjištění alkoholu a 

drog

Semináře pro 

všechny věkové 

skupiny, od žáků 

ZŠ až po seniory.

Ú3.1 Preventivně informační aktivity zaměřit na nebezpečí plynoucí z užívání alkoholu, návykových látek a léků, nejen pro řidiče – držitele všech skupin ŘO, ale také pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Ú3 ZDŮRAZNĚNÍ VLIVU ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA BEZPEČNOST VŠECH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU

Ú1 ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

ÚČASTNÍK

V2 ROZŠÍŘENÍ INFORMOVANOSTI ŘIDIČE O MOŽNOSTECH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A JEJICH DOPADU NA BEZPEČNOST                            

K8 NASAZOVÁNÍ SYSTÉMŮ ITS PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU

K8.6 Vytipovat místa pro postupné zavádění systémů vysokorychlostního vážení (WIM) a odstavné plochy pro nízkorychlostní vážení vozidel.                         

K7.2

K7.3

K8.2

K6

K7

K8

V2

Ú1

Ú3

K7 ZABEZPEČENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

VOZIDLO

K6.4

K6.5

K6.6

K6.7

Ú1.1 Materiálně a metodicky podpořit realizaci dopravní výchovy ze strany MD BESIP a zřizovatelů MŠ a ZŠ.

K6.8

K7.1

K8.3

K8.6

V2.1

Ú1.1

Ú1.2

 K6.5 Kontrolovat plnění povinnosti řádné péče správců pozemních komunikací, včetně údržby krajnic, příkopů a silniční zeleně; stanovit sankce za zjištěné nedostatky.                         

K6.6 Zajistit pravidelné měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek správci pozemních komunikací, označování nevyhovujících úseků dopravními značkami.

K6.7 Systematicky odstraňovat úseky s nevyhovujícími povrchovými parametry vozovek.                         

K6.8 Instalovat svodidla proti podjetí v místech nebezpečí vyjetí s častými nehodami takového typu.                         

K7.1 Zkvalitnit dopravní značení na železničních přejezdech v kříženích s pozemními komunikacemi všech tříd, včetně polních, lesních a účelových komunikací.                         

K7.2 Zajistit průběžnou údržbu rozhledových polí úrovňových křížení pozemních komunikací s dráhami.                         

K8.2 Instalovat systémy na monitorování a vyhodnocování dopravní situace s možností dalších funkcionalit (detekce odcizených vozidel, kontrola platnosti technické kontroly, dálniční známky, pojištění vozidla apod.).                         

K8.3 Postupně zavádět systémy pro detekci jízdy (chůze) na červenou, s možností nepřetržitého snímání dopravních situací na křižovatkách a rozlišení registračních značek přestupců                         

V2.1 Zvýšit informovanost motoristické veřejnosti o bezpečných, účinných informačních a komunikačních systémech – ITS technologií ve vozidlech (dle doporučení Evropské komise).                         

Ú3.1

K7.3 Zlepšovat technické zabezpečení železničních přejezdů moderními systémy pro monitorování a detekci dopravně bezpečnostních deliktů, a to včetně konkrétních viníků. Dále ověřovat a postupně nasazovat kooperativní systémy ITS pro informování řidičů v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku.                         

Ú1.2 Metodicky podpořit zapojení rodičů do systému dopravní výchovy.                         



Blansko Boskovice Brno Břeclav Bučovice Hodonín Hustopeče Ivančice Kuřim Kyjov Mikulov
Moravský 

Krumlov
Pohořelice Rosice Slavkov u Brna Šlapanice Tišnov

Veselí nad 

Moravou
Vyškov Znojmo Židlochovice

Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Jihomoravský

Je ze strany ORP kontrolována  kvalita výuky v autoškolách? ano ano ano ano ano ano ano

Jak postupujete v případě stížnosti na kvalitu výuky?

Řešeno věcně 

příslušným 

správním 

orgánem.

stížnost se prověří 

a v případě zjištění 

její oprávněnosti 

se uloží náprava 

vadného stavu, 

uskutečnění 

nápravy se po čase 

zkontroluje a v 

případě, že k 

nápravě nedošlo v 

řádném ani 

náhradním 

termínu, se 

přistupuje k 

sankcionování 

nebyla podána 

stížnost
bez stížností

Je provedena 

kontrola kvality 

výuky

kontrolní činnost stížnost nebyla

Konzultací, 

případně 

vykonáním 

státního 

odborného dozoru

provedením 

státního dozoru

Státní odborný 

dozor je prováděn 

1 x za rok. 

Zákonná norma 

neumožňuje 

kontrolu a 

autoškolách. Jen 

jako výstup AŠ při 

závěrečných 

zkouškách a 

odborného 

dozoru. 

bez stížností

Je provedeno 

kontrolní šetření v 

příslušné 

autoškole.

Jaká je úspěšnost vymáhání sankcí v procentech ve vašem ORP? 26-30 % 5-10 % 5-10 % 5-10 % 71-80 % 5-10 % 5-10 % 5-10 % 31-3%

Jakým způsobem je prováděno měření rychlosti vozidel v působnosti ORP?

Prováděno orientační měření ano ne ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano

Prováděno měření se záznamem přestupce: ano ano ano ano ano ano

Pokud ano, prosím o počet zaznamenaných přestupků 34378 8 6552 6 7770 1892 18351 2548 6 41934

Počet zaznamenaných překročení rychlosti v obci jako přestupek/trestný čin v roce 

2018
12 7163 7 13830 6552 6021 6 7770 1892 36483

Je zajištěn dozor a dohled nad bezpečným chováním chodců všech generací k 

zajištění bezpečného přecházení ze strany obecní policie?
ano ano ano ano ano

V jakém rozsahu

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

Došlo k poklesu střetů vozidel s chodci na rizikových místech v obci, zvláště v 

exponovaných hodinách?
ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano ne ano ano ano

Je zajištěna kontrola přítomnosti alkoholu u řidičů ze strany obecní policie 

dostatečným vybavením technickými prostředky?
ano ano ano ne ano ano ne ne ano ano ne ano ne ano ne

Počet zaznamenaných přestupků obecní policií v ORP: 6 1 6 141 1 32

Z toho kvalifikováno jako trestný čin: 3 2 6 1 16

Došlo ke zvýšení počtu kontrol obecní policie zaměřených na řízení pod vlivem 

alkoholu oproti předchozímu roku?
ano ne ano ne ano ne ne ne ano ne ne ano ne

Je v obcích vašeho ORP vytvořena místní strategie bezpečnosti silničního provozu, 

která rozpracovává problematiku jednotlivých obcí, ev. je vytvořena na úrovni ORP?
ne ne

Kdo z obce/ORP odpovídá za plnění aktivit:

P6 Vytvořit krajské a místní Strategie bezpečnosti silničního provozu, jako nezbytného dokumentu k plnění NSBSP. Poskytovat veřejnosti pravidelné informace o těchto strategiích a jejich plnění na webových stránkách kraje/obce.            

Ú5  ZVÝŠENÍ VYMAHATELNOSTI PRÁVA

Ú4 PODPORA ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V AUTOŠKOLÁCH

P6

Ú4

Ú5

Ú6

Ú6.5

Ú6 DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU

P6

Ú6.4 Zajistit dohled ze strany obecní policie k zajištění bezpečného přecházení chodců, zejména dětí a školní mládeže v exponovaných hodinách před zahájením výuky a po jejím skončení, seniorů a zdravotně handicapovaných osob.                    

Ú6.5 Kontroly ze strany obecní policie zaměřit na řízení pod vlivem alkoholu.                    

Ú4.5 Provádět intenzivní státní odborný dozor a dohled nad kvalitou výuky a výcviku v autoškolách a při provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

Ú5.3 Zefektivnit přeshraniční vymáhání sankcí stanovených v souvislosti se spácháním vybraných dopravních 

Ú6.2 Rozšířit měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích, které jsou v působnosti obce.                    

PODPORA REALIZACE PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ NSBSP

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

Ú4.5

Ú5.3

Ú6.2

Ú6.4



Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín
Frenštát pod 

Radhoštěm
Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Nový Jičín Odry Opava Orlová Ostrava Rýmařov Třinec Vítkov

Bezpečnostní audit proveden ve Fázi 1 a 2 na novostavbě silnice č nebylo 0 žádné Žádný Neproveden Ne ne

Místní komunikace 

4. třídy  vedená 

pod názvem 

"Výstavba 

chodníků a 

autobusové 

zastávky ve 

Vítkově, ul. 

Budišovská". 

Jedná se o 

chodníky podél 

silnice č. II/443 

U změny dokončené stavby silnice č. nebylo 0 žádné Žádný Neproveden Ne ne Neprováděna

BA neproveden z důvodu:

nedostatku 

finančních 

prostředků
nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

odborných 

pracovníků, 

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku 

odborných 

pracovníků, 

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku 

odborných 

pracovníků, 

nedostatku 

finančních 

prostředků

Nehodová lokalita sanována v roce 2018 na MK nebyla lokalita

Frenštát p/R, 

křižovatka ul. 

Podkopčí a 6. 

května

0
žádná 

neidentifikována
Žádná

Město Kopřivnice 

provádí kontrolu a 

identifikaci 

nehodových lokalit 

v rámci pozic na 

MÚ, pomocí 

správce MK, 

kterým je Slumeko 

s.r.o. a za 

spolupráce DI 

Policie ČR v 

Novém Jičíně. 

Místa 

vyhodnocená jako 

krizová jsou 

průběžně 

odstraňována. 

Ostatní obce 

spadající do SO 

ORP Kopřivnice 

řeší tuto 

problematiku také 

za pomoci své 

samosprávy a 

podnětů obyvatel.  

V Kopřivnici byla v 

roce 2018 

upravená MOK ul. 

Neprovedeno Ne MK ul. Oblouková

Chodníky v místě 

přechodu pro 

chodce na silnici č. 

III/4428 

(Wolkerova) ve 

Vítkově 

Sanována v roce 2018 na základě podnětu Policie ČR Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano

Nehodový úsek sanován: Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano

Upraveno:

osazeno 

dopravními 

značkami

osazeno 

dopravními 

značkami

osazeno 

dopravními 

značkami

stavebními 

úpravami, osazeno 

dopravními 

značkami

osazeno 

dopravními 

značkami

Správce PK poskytl zpětnou informaci Policii ČR o způsobu úpravy nehodové 

lokality:
Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne

Počet odstraněných reklamních zařízení podél MK 2 18 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0

Počet revidovaných reklamní zařízení na MK 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

Počet neprodloužený smluv pronájmu silničních pomocných pozemků: 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0

Počet odstraněných reklamních zařízení v režimu zvláštního užívání PK z důvodu 

nezabezpečení místa proti střetnutí vozidel s reklamním zařízením:
2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Byly realizovány "Zóny 30" na silnicích ve vaší správě? Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne

Na silnici č., staničení

Bílovec -MK 

Nádražní, 

Studénka-MK 

Záhumení, Velké 

Albrechtice- MK 

Ke kravínu

lokalita ul. 

Bezručova 

Frenštát p/R

Moskevská 115c
Sokolská 

Bobrovníky

Kateřinice: MK 1c 

v délce 2 km
Ne 0 MK Přespolní 

Instalace nových vjezdových ostrůvků na stávajících MK Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Instalace vjezdových ostrůvků na nových MK realizována v roce 2018? Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Byly realizovány dělící pásy na MK ve vaší správě? Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Byly realizovány parkovací pruhy na MK ve vaší správě? Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne

Byly realizovány odbočovací pruhy na MK ve vaší správě? Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Byla zlepšena přehlednost přechodů pro chodce na MK ve vaší správě? Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

KOMUNIKACE

K1 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE „BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA“ 2008/96/ES A JEJÍ ROZŠÍŘENÍ NA OSTATNÍ SÍŤ SILNIC   

K1.2 Provádět bezpečnostní inspekce v rozsahu vymezeném v kapitole 4.1 „Metodiky provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikaci“ na všech druzích pozemních komunikací.                    

K1.3 Postupně sanovat nehodové lokality identifikované dle mapového portálu http://sykrik.vectormap.cz/ a dle metodiky http://ideko.cdv.cz/                    

K1.5 Na základě vyjádření PČR k nehodovému úseku či místu vážné dopravní nehody postupně odstraňovat tyto úseky a povinně poskytnout zpětnou informaci, jaká úprava nehodového úseku/rizikové lokality byla provedena správcem PK                    

K2 APLIKACE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ A NÁVAZNÝCH LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ PRO BEZPEČNĚJŠÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

K2.1

K2.2 Zintenzívnit a pravidelně vyhodnocovat kontrolní činnosti v oblasti dodržování zákonných podmínek pro provozování reklamních zařízení v ochranných pásmech všech typů pozemních komunikací a plnění zákonných povinností vlastníků reklamních zařízení a silničního správního úřadu při odstraňování reklamních zařízení provozovaných v rozporu se zákonem, zejména:

K4 ÚPRAVY DOPRAVNÍHO PROSTORU PRO ZRANITELNÉ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU

K4.1 Prosazovat systematický rozvoj „Zón 30“ na obslužných komunikacích.                    

K4.4  Zajistit úpravy bezpečného dopravního prostoru                        

K4.5 Zlepšovat přehlednost přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti.                    

K4.1

K4.4

K2

K2.1

K2.2

Moravskoslezský Aktivita

K1

K1.2

K1.3

K1.5



Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín
Frenštát pod 

Radhoštěm
Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Nový Jičín Odry Opava Orlová Ostrava Rýmařov Třinec Vítkov

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Moravskoslezský Aktivita

Na silnici č., staničení
ul. Kopaná 

Frenštát p/R

ulice Ostravská, 

silnice I/56 - 

křižovatka s ulicí 

Čelakovského

Těšínská I/11

MK Zahradní 

Hlučín, MK 

Rovniny Hlučín

Kopřivnice: MK ul. 

Školní 1x, MK ul. 

17. listopadu 1x, 

MK ul. Kadláčkova 

1x, MK ul. 

Hřbitovní 2 x, MK 

ul. Štramberská 

2x, MK ul. Hanse 

Ledwinky 1x, dále 

pak sil. II/482 ul. 

Obránců míru 1x, 

sil. II/480 ul. 

Záhumenní 3x, u 

autobusových 

zastávek 

Kopřivnice, 

Lubina, Na Holotě - 

přes sil. II/464 - 1x 

a sil. I/58 - 1x (ve 

všech případech 

šlo o místa pro 

přecházení)

Petřvald: sil. 

III/4808, na návsi - 

místo pro 

přecházení

MK Nábřežní, MK 

Novodvorská, MK 

Mlýnská

Délka cyklostezek vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 1,5 km 0 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 0 0

v intravilánu 0 0 0 5,4 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0

Délka cyklotras vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2

v intravilánu 0,5 km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj sdíleného prostoru pro zrovnoprávnění 

všech druhů dopravy na MK?
Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Uveďte na počet km MK, kde je vytvořen sdílený prostor. 0 1 0 0 0 0 0

Revize stavebního uspořádání provedena na silnicích ve vaší správě: Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano

Revize srozumitelnosti a viditelnosti dopravního značení na silnicích ve vaší 

správě prováděna:
Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano

Jak často: čtvrtletně měsíčně čtvrtletně čtvrtletně měsíčně čtvrtletně ročně ročně čtvrtletně měsíčně čtvrtletně měsíčně čtvrtletně

Jaká technická opatření na křižovatkách silnic ve vaší správě byla uplatněna (viz 

výše)?
nebyla

umístění 

dopravního 

značení

0

obnova CDZ v 

křižovatkách, 

stopčáry, zrcadla

Vodorovné 

dopravní značení, 

svislé dopravní 

značení

Minimálně 2 x 

ročně probíhá 

kontrola za účasti 

zaměstnanců 

SSMSK Nový Jičín a 

DI PČR a silničního 

správního úřadu 

na sil. II. a III. tříd. 

Kontrolu MK 

provádí správce 

komunikací resp. 

zaměstnanci 

obecních úřadů. 

Kontrolu 

povinností správce 

zajišťuje v 

Kopřivnici 

zaměstnanec MÚ. 

Na základě zjištění 

jsou závady 

průběžně 

odstraňovány. 

Kateřinice: 

provedena 

výměna dvou 

dopravních 

značek, ořez větví 

v blízkosti 

Žádná Ne
dopravním 

značením

Doplnění 

chybějícího 

dopravního 

značení (P2, P4)

Revize rozhledových trojúhelníků na silnicích ve vaší správě byla prováděna: Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ne Ano Ne

Pokud ano, prosím o údaj, jak často je prováděna: čtvrtletně měsíčně ročně čtvrtletně měsíčně ročně ročně čtvrtletně měsíčně čtvrtletně měsíčně

Byla provedena výstavba okružních křižovatek na MK ve vaší správě? Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne

Na silnici č., staničení Ne 0 MK ul. Oblouková

Jakým způsobem jsou seznamováni pracovníci správy údržby komunikací ve vaší 

správě s novelami TP?

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Pravidelným 

školením, Formou 

e-learningu, 

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Pravidelným 

školením

Pravidelným 

školením, Formou 

e-learningu, 

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Formou e-

learningu, 

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Pravidelným 

školením, 

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Pravidelným 

školením

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Pravidelným 

školením, 

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Kontrolujete, jak je prováděna revize vybavení komunikací z hlediska 

bezpečnosti?

Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Pravidelně 

měsíčně určeným 

pracovníkem MÚ

Náhodně určeným 

pracovníkem MÚ

Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Pravidelně 

měsíčně určeným 

pracovníkem MÚ

Pravidelně 

měsíčně určeným 

pracovníkem MÚ

Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Pravidelně 

měsíčně určeným 

pracovníkem MÚ

Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Pravidelně 

měsíčně určeným 

pracovníkem MÚ

Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Náhodně určeným 

pracovníkem MÚ

Náhodně určeným 

pracovníkem MÚ

Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Jakým způsobem zjišťujete neochráněné překážky na komunikacích ve vaší 

správě:

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností, 

Je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic, 

Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Jakým způsobem zjišťujete, zda pracovníci správy a údržby silnic ve vaší správě 

vykonávají činnost v souladu se zákonem?

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem MÚ

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem MÚ

Pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem MÚ

Pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem MÚ

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem MÚ

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem MÚ

Pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem MÚ

Pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem MÚ

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem MÚ

Pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem MÚ

K6.4  Odstraňovat, případně chránit pevné překážky v ochranném pásmu silnic.                         

K6.5  Kontrolovat plnění povinnosti řádné péče správců pozemních komunikací, včetně údržby krajnic, příkopů a silniční zeleně; stanovit sankce za zjištěné nedostatky.                         

K6.6 Zajistit pravidelné měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek správci pozemních komunikací, označování nevyhovujících úseků dopravními značkami.                         

K5.3 Revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek pozemních komunikací.                    

K5.4 Zajistit výstavbu okružních křižovatek jako jednoho z činitelů bezpečné pozemní komunikace.                    

K6 ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ A POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK      

K6.1 Průběžně seznamovat odpovědné krajské pracovníky s novelami TP formou školení pro správce PK, resp. pro odpovědné pracovníky v terénu.

K6.3 Revidovat vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti a odstraňovat zjištěné nedostatky.                          

K4.7 Budovat bezpečnou cyklistickou infrastrukturu. Pro bezpečnost a komfort oddělené přepravy chodců a cyklistů budovat cyklistické přejezdy. http://www.czrso.cz/file/norma–csn–73–61–10–a–cyklistika/                                  

K4.8 Rozvíjet sdílený prostor na místních komunikacích.                        

K5 ÚPRAVY KŘIŽOVATEK

K5.1 Revidovat stavební uspořádání, srozumitelnost a viditelnost dopravního značení (nejen u křižovatek).                    

K5.2 Uplatňovat technická opatření na křižovatkách k zamezení nedání přednosti v jízdě a to jak v extravilánu, tak i intravilánu.                    

K5

K5.1

K5.2

K5.3

K5.4

K6

K6.1

K6.3

K6.4

K6.5

K4

K4.5

K4.7

K4.8



Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín
Frenštát pod 

Radhoštěm
Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Nový Jičín Odry Opava Orlová Ostrava Rýmařov Třinec Vítkov

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Moravskoslezský Aktivita

Je prováděno měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek na MK správci 

PK?
Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano

Jsou úseky vozovek s nevyhovujícím povrchem označovány dopravními značkami 

správci PK?
Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano

Jsou odstraňovány úseky silnic s nevyhovujícími parametry povrchu vozovky? Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Opravy prováděny na celých úsecích Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano

Jen opravy míst, kde jsou velké výtluky Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Jsou instalována svodidla proti podjetí na silnicích ve vaší správě? Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne

Pokud ne, jsou na silnicích ve vaší správě identifikována místa s častými 

nehodami motorkářku a následným podjetím svodidel?
Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Dopravní značení na železničních přejezdech v křížení s PK jsou udržována a 

zkvalitňována:

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Rozhledová pole úrovňových křížení PK s drahami je udržováno:
Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Podněty od 

občanů

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Ve spolupráci se SŽDC je zajišťováno, aby železniční přejezdy v křížení se silnicemi  

ve vaší správě byly zabezpečeny nejmodernějšími systémy?

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Iniciujeme jednání 

se SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ano
Iniciujeme jednání 

se SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ne

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ne

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Jsou nově v roce 2018 instalována zařízení na vyhodnocení dopravní situace, vč. 

dalších funkcionalit, i na silnicích ve vaší správě?
Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Jsou vytipovány vhodné křižovatky pro instalaci detekce jízdy/chůze na červenou, 

vč dalších funkcionalit, i na MK ve vaší správě?
Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Pokud ano, uveďte číslo MK a staničení

SSZ na křižovatce 

silnice I/56 s ulicí 

Čelakovského

Jsou nově v roce 2018 na silnicích ve vaší správě instalovány systémy WIM nebo 

nízkorychlostního vážení?
Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Prosím specifikujte:

Byla na území ORP provedena kampaň nebo jiná aktivita pro zvýšení 

informovanosti motoristické veřejnosti o ITS ve vozidlech.
Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Pokud ano, kým byla kampaň uskutečněna

Podporuje ORP materiálně nebo metodicky (mimo KK BESIP) realizaci dopravní 

výchovy v MŠ/ZŠ?
Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ano

Pokud ano, prosím popište jak:

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro ZŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ
finanční podpora 

provozovatelů 

DDH, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro MŠ, 

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro MŠ, 

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro MŠ, 

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro ZŠ

Jakým způsobem ORP podporuje zapojení rodičů do dopravní výchovy?

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě, o letních 

prázdninách 

otevřeno dětské 

dopravní hřiště 

pro veřejnost, 

zdarma půjčení 

kola, přilby, 

koloběžky

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě, 

bezpečná jízda na 

kole, podpora 

bezpečné chůze

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě, podpora 

bezpečné chůze

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě, 

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě, 

bezpečná jízda na 

kole, podpora 

bezpečné chůze

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě, pořádání 

dopravně-

bezpečnostních 

akcí: Jablko nebo 

citrón, viditelný 

chodec, viditelný 

cyklista

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě, dopravní 

soutěže pro ZŠ a 

speciální (dříve 

zvláštní školy)

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě, 

bezpečná jízda na 

kole

Nepodporuje

Město Krnov má 

příspěvkovou 

organizaci 

"Středisko volného 

času", které 

zajišťuje výuku i 

volnočasové 

aktivity na 

dopravním hřišti.

Zájemci ze strany 

rodičů se mohou 

účastnit dopravní 

výchovy svých dětí 

v MŠ a ZŠ. 

Každodenně od 

15:00 do 17:00 je 

dopravní hřiště 

přístupné pro 

rodiče s dětmi.

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě, 

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle, bezpečná 

jízda na kole

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě, 1x ročně 

podání informace 

o aktuálních 

změnách 

příslušných 

předpisů 

(361/2000 Sb., o 

silničním provozu 

ve znění 

pozdějších 

předpisů)

Podporuje ORP vlastními aktivitami (mimo aktivit KK BESIP) prevenci nebezpečí 

jízdy pod vlivem alkoholu/návykových látek?
Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano

Ú3 ZDŮRAZNĚNÍ VLIVU ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA BEZPEČNOST VŠECH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU

K8.2 Instalovat systémy na monitorování a vyhodnocování dopravní situace s možností dalších funkcionalit (detekce odcizených vozidel, kontrola platnosti technické kontroly, dálniční známky, pojištění vozidla apod.).                         

K8.3 Postupně zavádět systémy pro detekci jízdy (chůze) na červenou, s možností nepřetržitého snímání dopravních situací na křižovatkách a rozlišení registračních značek přestupců                         

K8.6 Vytipovat místa pro postupné zavádění systémů vysokorychlostního vážení (WIM) a odstavné plochy pro nízkorychlostní vážení vozidel.                         

V- VOZIDLO

V2 ROZŠÍŘENÍ INFORMOVANOSTI ŘIDIČE O MOŽNOSTECH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A JEJICH DOPADU NA BEZPEČNOST

K7 ZABEZPEČENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

K7.1 Zkvalitnit dopravní značení na železničních přejezdech v kříženích s pozemními komunikacemi všech tříd, včetně polních, lesních a účelových komunikací.                 

K7.2 Zajistit průběžnou údržbu rozhledových polí úrovňových křížení pozemních komunikací s dráhami.                          

K7.3 Zlepšovat technické zabezpečení železničních přejezdů moderními systémy pro monitorování a detekci dopravně bezpečnostních deliktů, a to včetně konkrétních viníků. Dále ověřovat a postupně nasazovat kooperativní systémy ITS pro informování řidičů v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku.                         

K8 NASAZOVÁNÍ SYSTÉMŮ ITS PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU  

K6.7 Systematicky odstraňovat úseky s nevyhovujícími povrchovými parametry vozovek.                         

K6.8  Instalovat svodidla proti podjetí v místech nebezpečí vyjetí s častými nehodami takového typu.                         

Ú3.1  Preventivně informační aktivity zaměřit na nebezpečí plynoucí z užívání alkoholu, návykových látek a léků, nejen pro řidiče – držitele všech skupin ŘO, ale také pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.                         

Ú1.2 Metodicky podpořit zapojení rodičů do systému dopravní výchovy.                         

 Ú1.1 Materiálně a metodicky podpořit realizaci dopravní výchovy ze strany MD BESIP a zřizovatelů MŠ a ZŠ.                                                  

K6.6

K6.7

K6.8

V2 V2.1

V2.1 Zvýšit informovanost motoristické veřejnosti o bezpečných, účinných informačních a komunikačních systémech – ITS technologií ve vozidlech (dle doporučení Evropské komise).                         

Ú- ÚČASTNÍK

Ú1 ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ  

Ú1

Ú1.1

K8.3

K8.6

K7

K7.1

K7.2

K7.3

K8

K8.2

Ú1.2



Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín
Frenštát pod 

Radhoštěm
Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Nový Jičín Odry Opava Orlová Ostrava Rýmařov Třinec Vítkov

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Moravskoslezský Aktivita

Pokud ano, prosím popište:

akce Na  vlastní 

kůži pro žáky 8. a 

9.  tříd ZŠ

provádí MP

besedy s řidiči, 

pořádané komisí 

RMH BESIP

Zveřejnění v 

místním tisku, 

besedy za účastí 

krajského 

koordinátora 

BESIP, Policie ČR, 

MěPol.

Oblast BESIPu je 

zejména obsažena 

ve Zdravotním 

plánu města 

Kopřivnice 

(Podpora zdraví a 

prevence úrazů 

dětí a mládeže. 

Podporovat 

aktivity získávání 

návyků 

bezpečného 

chování v silničním 

provozu - dopravní 

hřiště, BESIP). Ve 

městě funguje 

řada subjektů, 

které dlouhodobě 

pozitivně působí v 

oblasti prevence, a 

to jak přímo, tak i 

nepřímo a město 

tyto organizace 

podporuje. 

BESIP + PČR 

názorné akce při 

kontrolách řidičů 

atd. 

Besedy - soc. 

patol. jevy v 

dopravě i mimo 

(alkohol, drogy, 

kouření, šikana)

Den proti drogám

Propagační 

materiál 

zveřejněny v 

prostorách úřadu  

Je ze strany ORP kontrolována  kvalita výuky v autoškolách? Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne

Jak postupujete v případě stížnosti na kvalitu výuky?
prověření stížnosti 

neprodleně

dle zákona č. 

247/2000 Sb.

kontrola, v 

případě zjištění 

nedostatků řízení 

v souladu s 

platnými předpisy

Oznámení o 

zahájení státního 

odborného 

dozoru.

Stížnosti jsou 

prověřovány. 

Projednáno s 

autoškolou i se 

stěžovatelem, 

zasláno písemné 

stanovisko. V roce 

2018 nebyla 

oficiální stížnost 

podána, vyjma 

jeden anonym.

Prošetřením dané 

stížnosti.
Nebylo řešeno.

Magistrátem 

města Ostravy, 

odborem 

dopravně 

správních činností, 

oddělení provozu 

autoškol a 

evidence řidičů 

bylo v průběhu 

kalendářního roku 

2018 provedeno 

celkem 24 kontrol 

ve věcech 

získávání a 

zdokonalování 

odborné 

způsobilosti k 

řízení motorových 

vozidel u 

provozovatelů 

autoškol.  Kontroly 

byly prováděny na 

základě zák. č. 

255/2012 Sb., 

kontrolní řád a 

podle závažnosti 

zjištěných závad 

bylo postupováno 

Žádná stížnost 

nebyla podána.

provedení státního 

odborného dozoru

Jaká je úspěšnost vymáhání sankcí v procentech ve vašem ORP? 61 - 70 16 - 20 91 - 100 11 - 15 51 - 60 51 - 60 5 - 10 5 - 10 5 - 10 11 - 15 36 - 40 11 - 15 46 - 50 5 - 10 5 - 10

Jakým způsobem je prováděno měření rychlosti vozidel v působnosti ORP?

Prováděno orientační měření Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Prováděno měření se záznamem přestupce: Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ano

Pokud ano, prosím o počet zaznamenaných přestupků 99 150 129 13649 2991 6 9479 300 268

Počet zaznamenaných překročení rychlosti v obci jako přestupek/trestný čin v 

roce 2018
99 160 129 8291 2991/0 6/0 0 25 151 268

Je zajištěn dozor a dohled nad bezpečným chováním chodců všech generací k 

zajištění bezpečného přecházení ze strany obecní policie?
Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

V jakém rozsahu

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

Došlo k poklesu střetů vozidel s chodci na rizikových místech v obci, zvláště v 

exponovaných hodinách?
Ano Ne Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano

Je zajištěna kontrola přítomnosti alkoholu u řidičů ze strany obecní policie 

dostatečným vybavením technickými prostředky?
Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano

Počet zaznamenaných přestupků obecní policií v ORP: 3 2 0 10 3 1 97 0 2 4 3 5

Z toho kvalifikováno jako trestný čin: 1 0 7 1 3 0 0 2 0 0

Došlo ke zvýšení počtu kontrol obecní policie zaměřených na řízení pod vlivem 

alkoholu oproti předchozímu roku?
Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne

Je v obcích vašeho ORP vytvořena místní strategie bezpečnosti silničního provozu, 

která rozpracovává problematiku jednotlivých obcí, ev. je vytvořena na úrovni 

ORP?

Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Kdo z obce/ORP odpovídá za plnění aktivit:

Ú4 PODPORA ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V AUTOŠKOLÁCH     

Ú4.5 Provádět intenzivní státní odborný dozor a dohled nad kvalitou výuky a výcviku v autoškolách a při provádění zkoušek z odborné způsobilosti.                          

Ú6.2 Rozšířit měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích, které jsou v působnosti obce.                    

Ú6 DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU                            

Ú5  ZVÝŠENÍ VYMAHATELNOSTI PRÁVA

Ú5.3 Zefektivnit přeshraniční vymáhání sankcí stanovených v souvislosti se spácháním vybraných dopravních                    

P6 Vytvořit krajské a místní Strategie bezpečnosti silničního provozu, jako nezbytného dokumentu k plnění NSBSP. Poskytovat veřejnosti pravidelné informace o těchto strategiích a jejich plnění na webových stránkách kraje/obce.            

P- PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

PPODPORA REALIZACE PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ NSBSP

Ú6.5 Kontroly ze strany obecní policie zaměřit na řízení pod vlivem alkoholu.                    

Ú6.4 Zajistit dohled ze strany obecní policie k zajištění bezpečného přecházení chodců, zejména dětí a školní mládeže v exponovaných hodinách před zahájením výuky a po jejím skončení, seniorů a zdravotně handicapovaných osob.                    

Ú6.4

Ú3 Ú3.1

Ú4 Ú4.5

P6 P6

Ú5 Ú5.3

Ú6

Ú6.2

Ú6.5



Hranice Jeseník Konice Lipník nad Bečvou Litovel Mohelnice Olomouc Prostějov Přerov Šternberk Šumperk Uničov Zábřeh

Bezpečnostní audit proveden ve Fázi 1 a 2 na novostavbě silnice č ne ne ne 0

U změny dokončené stavby silnice č. ne ne 0

BA neproveden z důvodu:

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku odborných 

pracovníků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

finančních 

prostředků

Nehodová lokalita sanována v roce 2018 na MK ne ne ne

MK Ulice 1. máje 

Mohelnice v 

celém úseku, MK 

U Školy - 

Moravičany v 

celém rozsahu, sil. 

II/635 -ulice 

Olomoucká V 

Lošticích, v celém 

rozsahu, silnice 

II/444 v úseku 

Mohelnice - Úsov, 

MK Smetanova, 

Robotnická, 

Lékárnická v 

Mohelnici v celém 

rozsahu, ul. 

Komenského (sil. 

III/4442) v místě 

přechodů pro 

chodce v Lošticích 

ne

Sanována v roce 2018 na základě podnětu Policie ČR ne ano ne ne ne ne

Nehodový úsek sanován: ne ne ne ano ano ne

Upraveno:

osazeno 

dopravními 

značkami

stavebními 

úpravami

osazeno 

dopravními 

značkami

stavebními úpravami

osazeno dopravními 

značkami
ne

Správce PK poskytl zpětnou informaci Policii ČR o způsobu úpravy nehodové 

lokality:
ne ne ano ano ne ne

Počet odstraněných reklamních zařízení podél MK 0 0 0 0 0 0 0 4

Počet revidovaných reklamní zařízení na MK 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Počet neprodloužený smluv pronájmu silničních pomocných pozemků: 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Počet odstraněných reklamních zařízení v režimu zvláštního užívání PK z důvodu 

nezabezpečení místa proti střetnutí vozidel s reklamním zařízením:
0 0 0 0 0 0 0 0 1

Byly realizovány "Zóny 30" na silnicích ve vaší správě? ne ano ne ne ano ano ne ne ano ano ne

Na silnici č., staničení sídliště 9. května

Lokalita 

Havlíčkovo 

Náměstí a přilehlé 

místní 

komunikace ul. 

Sportovní , 

Zahradní, 

Jiráskova, 

Nerudova 

Svatopluka Čecha, 

Wolkerova v 

Mohelnici

Šumperk, Tyršova, 

Javoříčko, 

Dolnostudénská 

Instalace nových vjezdových ostrůvků na stávajících MK ne ano ne ne ne ne ne ano ano ne

Instalace vjezdových ostrůvků na nových MK realizována v roce 2018? ne ano ne ne ne ne ne ne ne

K1.5 Na základě vyjádření PČR k nehodovému úseku či místu vážné dopravní nehody postupně odstraňovat tyto úseky a povinně poskytnout zpětnou informaci, jaká úprava nehodového úseku/rizikové lokality byla provedena správcem PK                    

K2 APLIKACE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ A NÁVAZNÝCH LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ PRO BEZPEČNĚJŠÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

K2.1 Dodržovat zákaz zřizování a provozování reklamních zařízení podél dálnic a silnic I. třídy, s výjimkou označení provozoven nacházejících se v blízkosti pozemní komunikace a nabízejících služby bezprostředně související se silničním provozem. Aplikovat i na silnice I. třídy a nižší.                    

K4 ÚPRAVY DOPRAVNÍHO PROSTORU PRO ZRANITELNÉ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU

K4.1 Prosazovat systematický rozvoj „Zón 30“ na obslužných komunikacích.                    

Olomoucký Aktivita
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

K1

K1.2

K1.3

K1.5

KOMUNIKACE

K1 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE „BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA“ 2008/96/ES A JEJÍ ROZŠÍŘENÍ NA OSTATNÍ SÍŤ SILNIC   

K1.2 Provádět bezpečnostní inspekce v rozsahu vymezeném v kapitole 4.1 „Metodiky provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikaci“ na všech druzích pozemních komunikací.                    

K1.3 Postupně sanovat nehodové lokality identifikované dle mapového portálu http://sykrik.vectormap.cz/ a dle metodiky http://ideko.cdv.cz/                    

K2

K2.1

K2.2

K4.1

K2.2 Zintenzívnit a pravidelně vyhodnocovat kontrolní činnosti v oblasti dodržování zákonných podmínek pro provozování reklamních zařízení v ochranných pásmech všech typů pozemních komunikací a plnění zákonných povinností vlastníků reklamních zařízení a silničního správního úřadu při odstraňování reklamních zařízení 



Hranice Jeseník Konice Lipník nad Bečvou Litovel Mohelnice Olomouc Prostějov Přerov Šternberk Šumperk Uničov Zábřeh
Olomoucký Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Byly realizovány dělící pásy na MK ve vaší správě? ne ne ne ano ano ano ano ne ne ne

Byly realizovány parkovací pruhy na MK ve vaší správě? ne ne ne ne ano ano ano ano ano ne

Byly realizovány odbočovací pruhy na MK ve vaší správě? ne ne ne ano ano ne ano ano ne

Byla zlepšena přehlednost přechodů pro chodce na MK ve vaší správě? ne ne ne ne ano ano ne ano ne ne

Na silnici č., staničení

ul. Komenského 

(sil. III/4442) v 

místě 2 x 

přechodů pro 

chodce v Lošticích 

v místě u školy - 

celková 

rekonstrukce 

Délka cyklostezek vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 2 km 0 0 0 6,5 km 2,5 km 0,6 km 0 3 km 0

v intravilánu 3 km 0 0 0 1 km 0 0,5 km 0 0,5 km 0

Délka cyklotras vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 0 0 0 0 0 0 2 km 0

v intravilánu 0 0 0 0 0 0 0,3 km 0

Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj sdíleného prostoru pro zrovnoprávnění 

všech druhů dopravy na MK?
ne ne ne ne ano ano ne ne ano ne

Uveďte na počet km MK, kde je vytvořen sdílený prostor. 20 km 0

2 km (lokalita 

Havlíčkovo nám. 

Mohelnice)

0,5 km

Revize stavebního uspořádání provedena na silnicích ve vaší správě: ne ano ano ne ano ano ano ano ano ne ano

Revize srozumitelnosti a viditelnosti dopravního značení na silnicích ve vaší 

správě prováděna:
ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano ano

Jak často: ročně ročně čtvrtletně měsíčně měsíčně čtvrtletně ročně ročně ročně ročně

Jaká technická opatření na křižovatkách silnic ve vaší správě byla uplatněna (viz 

výše)?
žádná žádná

doplnění 

vodorovného a 

svislého 

dopravního 

značení 

zřízení 

odbočovacích 

pruhů, doplnění 

dopravních 

zrcadel a 

dopravního 

značení 

dopravní zrcadla

Revize rozhledových trojúhelníků na silnicích ve vaší správě byla prováděna: ne ano ano ne ano ano ano ano ano ano ne

Pokud ano, prosím o údaj, jak často je prováděna: ročně čtvrtletně čtvrtletně čtvrtletně ročně ročně ročně čtvrtletně

Byla provedena výstavba okružních křižovatek na MK ve vaší správě? ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne

Na silnici č., staničení

sil. III/4446 u 

Kauflandu v 

Mohelnici, MK ul. 

Okružní v místě 

kř. s ul. Třebovská 

v Mohelnici 

Jakým způsobem jsou seznamováni pracovníci správy údržby komunikací ve vaší 

správě s novelami TP?

pravidelným 

školením

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

pravidelným 

školením a 

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

pravidelným školením 

a samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

pravidelným 

školením

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Kontrolujete, jak je prováděna revize vybavení komunikací z hlediska 

bezpečnosti?

odpovědnost je 

plně v 

kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

odpovědnost je 

plně v 

kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

odpovědnost je 

plně v 

kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

odpovědnost je 

plně v 

kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

pravidelně 

měsíčně určeným 

pracovníkem MÚ

odpovědnost je plně v 

kompetenci 

pracovníků správy a 

údržby MK

odpovědnost je 

plně v 

kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

odpovědnost je 

plně v 

kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

odpovědnost je 

plně v 

kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Náhodně 

určeným 

pracovníkem MÚ

Náhodně 

určeným 

pracovníkem MÚ

K4.7 Budovat bezpečnou cyklistickou infrastrukturu. Pro bezpečnost a komfort oddělené přepravy chodců a cyklistů budovat cyklistické přejezdy. http://www.czrso.cz/file/norma–csn–73–61–10–a–cyklistika/                                  

K4.8 Rozvíjet sdílený prostor na místních komunikacích.                        

K5 ÚPRAVY KŘIŽOVATEK

K5.1 Revidovat stavební uspořádání, srozumitelnost a viditelnost dopravního značení (nejen u křižovatek).                    

K5.2 Uplatňovat technická opatření na křižovatkách k zamezení nedání přednosti v jízdě a to jak v extravilánu, tak i intravilánu.                    

K4

K4.4

K4.5

K4.7

K4.8

K4.4  Zajistit úpravy bezpečného dopravního prostoru                        

K4.5 Zlepšovat přehlednost přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti.                    

K5.2

K5.3

K5.3 Revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek pozemních komunikací.                    

K5.4 Zajistit výstavbu okružních křižovatek jako jednoho z činitelů bezpečné pozemní komunikace.                    

K6 ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ A POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK      

K6.1 Průběžně seznamovat odpovědné krajské pracovníky s novelami TP formou školení pro správce PK, resp. pro odpovědné pracovníky v terénu.

K6.3 Revidovat vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti a odstraňovat zjištěné nedostatky.                          

K6.4  Odstraňovat, případně chránit pevné překážky v ochranném pásmu silnic.                         

K5

K5.1

K5.4

K6.1

K6.3



Hranice Jeseník Konice Lipník nad Bečvou Litovel Mohelnice Olomouc Prostějov Přerov Šternberk Šumperk Uničov Zábřeh
Olomoucký Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Jakým způsobem zjišťujete neochráněné překážky na komunikacích ve vaší 

správě:

je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

náhodnou 

kontrolní činností

pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

náhodnou 

kontrolní činností

odpovědnost je 

plně v 

kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Náhodnou 

kontrolní činností.

Je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

pravidelnou kontrolou 

činnosti pracovníků 

správy a údržby silnic

Je plně v pravomoci 

pracovníků správy a 

údržby silnic

pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

náhodnou 

kontrolní činností

je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

náhodnou 

kontrolní činností

Jakým způsobem zjišťujete, zda pracovníci správy a údržby silnic ve vaší správě 

vykonávají činnost v souladu se zákonem?

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Pravidelnou kontrolní 

činností určeným 

pracovníkem MÚ 

náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Je prováděno měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek na MK 

správci PK?
ne ano ne ano ne ne ne ne ano ne

Jsou úseky vozovek s nevyhovujícím povrchem označovány dopravními značkami 

správci PK?
ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne

Jsou odstraňovány úseky silnic s nevyhovujícími parametry povrchu vozovky? ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Opravy prováděny na celých úsecích ne ano ano ne ano ne ne ne ano ano ne

Jen opravy míst, kde jsou velké výtluky ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano

Jsou instalována svodidla proti podjetí na silnicích ve vaší správě? ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Pokud ne, jsou na silnicích ve vaší správě identifikována místa s častými 

nehodami motorkářku a následným podjetím svodidel?
ne ne ne ne ano ne ne ne ne

Dopravní značení na železničních přejezdech v křížení s PK jsou udržována a 

zkvalitňována:

náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností
ne

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

Rozhledová pole úrovňových křížení PK s drahami je udržováno:
náhodnou 

kontrolní činností

pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

podněty od 

občanů

pravidelnou kontrolní 

činností určeným 

pracovníkem

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

Ve spolupráci se SŽDC je zajišťováno, aby železniční přejezdy v křížení se 

silnicemi  ve vaší správě byly zabezpečeny nejmodernějšími systémy?

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Iniciujeme jednání 

se SŽDC 

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

ano ne
ano, iniciujeme 

jednání se SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Jsou nově v roce 2018 instalována zařízení na vyhodnocení dopravní situace, vč. 

dalších funkcionalit, i na silnicích ve vaší správě?
ne ne ano ne ne ano ne ne ne ne

Jsou vytipovány vhodné křižovatky pro instalaci detekce jízdy/chůze na 

červenou, vč dalších funkcionalit, i na MK ve vaší správě?
ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne

Pokud ano, uveďte číslo MK a staničení

Jsou nově v roce 2018 na silnicích ve vaší správě instalovány systémy WIM nebo 

nízkorychlostního vážení?
ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Prosím specifikujte:

Byla na území ORP provedena kampaň nebo jiná aktivita pro zvýšení 

informovanosti motoristické veřejnosti o ITS ve vozidlech.
ne ne ne ne ne ano ne ne ne ano

Pokud ano, kým byla kampaň uskutečněna

akce Senior bez 

nehod,

místní tisk 

V- VOZIDLO

V2 ROZŠÍŘENÍ INFORMOVANOSTI ŘIDIČE O MOŽNOSTECH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A JEJICH DOPADU NA BEZPEČNOST

V2.1 Zvýšit informovanost motoristické veřejnosti o bezpečných, účinných informačních a komunikačních systémech – ITS technologií ve vozidlech (dle doporučení Evropské komise).                         

Ú- ÚČASTNÍK

Ú1 ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ  

K6.5  Kontrolovat plnění povinnosti řádné péče správců pozemních komunikací, včetně údržby krajnic, příkopů a silniční zeleně; stanovit sankce za zjištěné nedostatky.                         

K6.6 Zajistit pravidelné měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek správci pozemních komunikací, označování nevyhovujících úseků dopravními značkami.                         

K6.7 Systematicky odstraňovat úseky s nevyhovujícími povrchovými parametry vozovek.                         

K6.8  Instalovat svodidla proti podjetí v místech nebezpečí vyjetí s častými nehodami takového typu.                         

K7 ZABEZPEČENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

K6.4

K6.5

K6

K6.6

K8.3

K8.6

K6.7

K6.8

K7.1 Zkvalitnit dopravní značení na železničních přejezdech v kříženích s pozemními komunikacemi všech tříd, včetně polních, lesních a účelových komunikací.                 

K7.2 Zajistit průběžnou údržbu rozhledových polí úrovňových křížení pozemních komunikací s dráhami.                          

K7.3 Zlepšovat technické zabezpečení železničních přejezdů moderními systémy pro monitorování a detekci dopravně bezpečnostních deliktů, a to včetně konkrétních viníků. Dále ověřovat a postupně nasazovat kooperativní systémy ITS pro informování řidičů v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku.                         

K8 NASAZOVÁNÍ SYSTÉMŮ ITS PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU  

K8.2 Instalovat systémy na monitorování a vyhodnocování dopravní situace s možností dalších funkcionalit (detekce odcizených vozidel, kontrola platnosti technické kontroly, dálniční známky, pojištění vozidla apod.).                         

K8.3 Postupně zavádět systémy pro detekci jízdy (chůze) na červenou, s možností nepřetržitého snímání dopravních situací na křižovatkách a rozlišení registračních značek přestupců                         

K8.6 Vytipovat místa pro postupné zavádění systémů vysokorychlostního vážení (WIM) a odstavné plochy pro nízkorychlostní vážení vozidel.                         

K7.3

V2 V2.1

K8

K8.2

K7

K7.1

K7.2



Hranice Jeseník Konice Lipník nad Bečvou Litovel Mohelnice Olomouc Prostějov Přerov Šternberk Šumperk Uničov Zábřeh
Olomoucký Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Podporuje ORP materiálně nebo metodicky (mimo KK BESIP) realizaci dopravní 

výchovy v MŠ/ZŠ?
ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Pokud ano, prosím popište jak:

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů DDH

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

Jakým způsobem ORP podporuje zapojení rodičů do dopravní výchovy?

pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě.

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat 

v dopravě:

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle

bezpečná jízda na 

kole,

podpora 

bezpečné chůze

vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat 

v dopravě:

bezpečná jízda na 

kole

pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat 

v dopravě:

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle

bezpečná jízda na 

kole

podpora 

bezpečné chůze

pořádání aktivit pro 

rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v dopravě

Vydáváním informací 

pro rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě:

pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat 

v dopravě:

pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat 

v dopravě:

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle

pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat 

v dopravě:

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle

bezpečná jízda na 

kole

podpora 

bezpečné chůze

pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat 

v dopravě:

bezpečná jízda na 

kole

podpora 

bezpečné chůze,

MP Zábřeh, 

přednášky o BESIP 

pro ZŠ

Podporuje ORP vlastními aktivitami (mimo aktivit KK BESIP) prevenci nebezpečí 

jízdy pod vlivem alkoholu/návykových látek?
ne ne ne ano ne ano ne ano ne ne ne

Pokud ano, prosím popište:

Prostřednictvím 

přednášek, 

pořádaných 

městskou policií. 

spolupráce s MP a 

PČR

Je ze strany ORP kontrolována  kvalita výuky v autoškolách? ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne

Jak postupujete v případě stížnosti na kvalitu výuky?

Dosud nebyly 

zaznamenány 

žádné stížnosti.

Dosud nebyla 

podána stížnost. 

Následovala by 

kontrola 

dodržování 

povinností 

provozovatele AŠ 

a v případě 

prokázání 

pochybení 

návazné správní 

řízení o přestupku 

+ následná 

kontrola na 

odstranění 

závadného stavu. 

Dosud nebyly 

zaznamenány 

žádné stížnosti.

provedením 

kontroly

Dosud nebyly 

zaznamenány 

žádné stížnosti.

kontrola u 

příslušné 

autoškoly, v 

případě 

nedostatků 

sankce 

provedení SOD v 

autoškole

Dosud nebyly 

zaznamenány 

žádné stížnosti.

Jaká je úspěšnost vymáhání sankcí v procentech ve vašem ORP? 26-30 % 46-50 % 11-15 % 51-60 % 5-10 % 21-25 % 81-90 % 5-10 %

Ú4.5 Provádět intenzivní státní odborný dozor a dohled nad kvalitou výuky a výcviku v autoškolách a při provádění zkoušek z odborné způsobilosti.                          

Ú5  ZVÝŠENÍ VYMAHATELNOSTI PRÁVA

Ú5.3 Zefektivnit přeshraniční vymáhání sankcí stanovených v souvislosti se spácháním vybraných dopravních                    

Ú6 DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU                            

Ú6.2 Rozšířit měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích, které jsou v působnosti obce.                    

 Ú1.1 Materiálně a metodicky podpořit realizaci dopravní výchovy ze strany MD BESIP a zřizovatelů MŠ a ZŠ.                                                  

Ú1.2 Metodicky podpořit zapojení rodičů do systému dopravní výchovy.                         

Ú3 ZDŮRAZNĚNÍ VLIVU ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA BEZPEČNOST VŠECH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU

Ú3.1  Preventivně informační aktivity zaměřit na nebezpečí plynoucí z užívání alkoholu, návykových látek a léků, nejen pro řidiče – držitele všech skupin ŘO, ale také pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.                         

Ú4 PODPORA ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V AUTOŠKOLÁCH     

Ú3.1

Ú4 Ú4.5

Ú1

Ú1.1

Ú1.2

Ú5 Ú5.3

Ú3



Hranice Jeseník Konice Lipník nad Bečvou Litovel Mohelnice Olomouc Prostějov Přerov Šternberk Šumperk Uničov Zábřeh
Olomoucký Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Jakým způsobem je prováděno měření rychlosti vozidel v působnosti ORP?

Prováděno orientační měření ano ano ano ano ano ano ano ne ano ano ano

Prováděno měření se záznamem přestupce: ano ano ne ano ano ne ne ne ne ano ne

Pokud ano, prosím o počet zaznamenaných přestupků 30000 1270 29 5 45

Počet zaznamenaných překročení rychlosti v obci jako přestupek/trestný čin v 

roce 2018
26000 1270 29 5 45

Je zajištěn dozor a dohled nad bezpečným chováním chodců všech generací k 

zajištění bezpečného přecházení ze strany obecní policie?
ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

V jakém rozsahu

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

Došlo k poklesu střetů vozidel s chodci na rizikových místech v obci, zvláště v 

exponovaných hodinách?
ano ne ano ano ano ano ano

Je zajištěna kontrola přítomnosti alkoholu u řidičů ze strany obecní policie 

dostatečným vybavením technickými prostředky?
ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano

Počet zaznamenaných přestupků obecní policií v ORP: 20 0 1 3 2 2

Z toho kvalifikováno jako trestný čin: 2 0 0 2 2

Došlo ke zvýšení počtu kontrol obecní policie zaměřených na řízení pod vlivem 

alkoholu oproti předchozímu roku?
ne ne ne ano ne ne ano ne

Je v obcích vašeho ORP vytvořena místní strategie bezpečnosti silničního 

provozu, která rozpracovává problematiku jednotlivých obcí, ev. je vytvořena na 

úrovni ORP?

ne ano ne ne ne ne ano ne ne ne

Kdo z obce/ORP odpovídá za plnění aktivit: vedoucí ODSH
pracovní skupina 

BESIP

Ú6.4 Zajistit dohled ze strany obecní policie k zajištění bezpečného přecházení chodců, zejména dětí a školní mládeže v exponovaných hodinách před zahájením výuky a po jejím skončení, seniorů a zdravotně handicapovaných osob.                    

Ú6.5 Kontroly ze strany obecní policie zaměřit na řízení pod vlivem alkoholu.                    

P- PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

PPODPORA REALIZACE PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ NSBSP

P6 Vytvořit krajské a místní Strategie bezpečnosti silničního provozu, jako nezbytného dokumentu k plnění NSBSP. Poskytovat veřejnosti pravidelné informace o těchto strategiích a jejich plnění na webových stránkách kraje/obce.            

P6 P6

Ú6

Ú6.2

Ú6.4

Ú6.5



Bystřice pod 

Hostýnem
Holešov Kroměříž Luhačovice Otrokovice

Rožnov pod 

Radhoštěm
Uherské Hradiště Uherský Brod

Valašské 

Klobouky
Valašské Meziříčí Vizovice Vsetín Zlín

Bezpečnostní audit proveden ve Fázi 1 a 2 na novostavbě silnice č Ne 0 Ne

výstavba okružní 

křižovatky ul. 

Stráže, Pasecká, K 

Pasekám;

U změny dokončené stavby silnice č. Ne 0

Město Bojkovice 

provedlo 2 

bezpečnostní 

inspekce. 

Ne

BA neproveden z důvodu:

nedostatku 

odborných 

pracovníků, 

nedostatku 

finančních 

prostředků

Nehodová lokalita sanována v roce 2018 na MK

Nebylo 

realizováno, 

nehodová lokalita 

na MK není 

identifikována

MK Postoupky, 

III/43330 Srnov-

Dřínov

0 Ne

Sanována v roce 2018 na základě podnětu Policie ČR Ne Ne Ano Ne Ano

Nehodový úsek sanován: Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ano

Upraveno:

osazeno 

dopravními 

značkami

osazeno 

dopravními 

značkami

stavebními 

úpravami, 

osazeno 

dopravními 

značkami

Správce PK poskytl zpětnou informaci Policii ČR o způsobu úpravy nehodové 

lokality:
Ne Ano Ano Ano

Počet odstraněných reklamních zařízení podél MK 0 0 1 5 0 0 10

Počet revidovaných reklamní zařízení na MK 0 0 0 0 0 8 0

Počet neprodloužený smluv pronájmu silničních pomocných pozemků: 0 0 0 0 0 0 0

Počet odstraněných reklamních zařízení v režimu zvláštního užívání PK z důvodu 

nezabezpečení místa proti střetnutí vozidel s reklamním zařízením:
0 0 1 0 0 0 0

Byly realizovány "Zóny 30" na silnicích ve vaší správě? Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Na silnici č., staničení 0

Instalace nových vjezdových ostrůvků na stávajících MK Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano

Instalace vjezdových ostrůvků na nových MK realizována v roce 2018? Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Byly realizovány dělící pásy na MK ve vaší správě? Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Byly realizovány parkovací pruhy na MK ve vaší správě? Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano

Byly realizovány odbočovací pruhy na MK ve vaší správě? Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Byla zlepšena přehlednost přechodů pro chodce na MK ve vaší správě? Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ano

Na silnici č., staničení
III/4322 Pravčice, 

MK Lutopecny

MK ul. 

Komenského, 

Luhačovice - 

odstranění 

nebezpečného 

přechodu, ul. 

Hradisko, 

Luhačovice, 

úprava 

komunikace pro 

pěší, ul. 

Bezručova, ul. 

Černíkova - 

parkoviště, 

podélné stání

např. MK ul. 

Stráže, Pasecká, 

Přílucká

Délka cyklostezek vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 0 0 0 0 0 2,3 0 3,4

v intravilánu 1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,25

K4.5 Zlepšovat přehlednost přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti.                    

K4.7 Budovat bezpečnou cyklistickou infrastrukturu. Pro bezpečnost a komfort oddělené přepravy chodců a cyklistů budovat cyklistické přejezdy. http://www.czrso.cz/file/norma–csn–73–61–10–a–cyklistika/                                  

K2 APLIKACE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ A NÁVAZNÝCH LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ PRO BEZPEČNĚJŠÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

K2.1 Dodržovat zákaz zřizování a provozování reklamních zařízení podél dálnic a silnic I. třídy, s výjimkou označení provozoven nacházejících se v blízkosti pozemní komunikace a nabízejících služby bezprostředně související se silničním provozem. Aplikovat i na silnice I. třídy a nižší.                    

K4 ÚPRAVY DOPRAVNÍHO PROSTORU PRO ZRANITELNÉ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU

K4.1 Prosazovat systematický rozvoj „Zón 30“ na obslužných komunikacích.                    

K4.4  Zajistit úpravy bezpečného dopravního prostoru                        

Zlínský Aktivita

K1

K1.2

K1.3

K1.5

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

KOMUNIKACE

K1 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE „BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA“ 2008/96/ES A JEJÍ ROZŠÍŘENÍ NA OSTATNÍ SÍŤ SILNIC   

K1.2 Provádět bezpečnostní inspekce v rozsahu vymezeném v kapitole 4.1 „Metodiky provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikaci“ na všech druzích pozemních komunikací.                    

K1.3 Postupně sanovat nehodové lokality identifikované dle mapového portálu http://sykrik.vectormap.cz/ a dle metodiky http://ideko.cdv.cz/                    

K1.5 Na základě vyjádření PČR k nehodovému úseku či místu vážné dopravní nehody postupně odstraňovat tyto úseky a povinně poskytnout zpětnou informaci, jaká úprava nehodového úseku/rizikové lokality byla provedena správcem PK                    

K2

K2.1

K2.2

K4

K4.1

K4.4

K4.5

K4.7

K2.2 Zintenzívnit a pravidelně vyhodnocovat kontrolní činnosti v oblasti dodržování zákonných podmínek pro provozování reklamních zařízení v ochranných pásmech všech typů pozemních komunikací a plnění zákonných povinností vlastníků reklamních zařízení a silničního správního úřadu při odstraňování reklamních zařízení 



Bystřice pod 

Hostýnem
Holešov Kroměříž Luhačovice Otrokovice

Rožnov pod 

Radhoštěm
Uherské Hradiště Uherský Brod

Valašské 

Klobouky
Valašské Meziříčí Vizovice Vsetín Zlín

Zlínský Aktivita
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Délka cyklotras vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 0 0 0 8 0 0 0 0,35

v intravilánu 0 0 0 0 0 0 0 0

Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj sdíleného prostoru pro zrovnoprávnění 

všech druhů dopravy na MK?
Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ne

Uveďte na počet km MK, kde je vytvořen sdílený prostor. 0 4,22 0

Revize stavebního uspořádání provedena na silnicích ve vaší správě: Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano

Revize srozumitelnosti a viditelnosti dopravního značení na silnicích ve vaší 

správě prováděna:
Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano

Jak často: měsíčně ročně čtvrtletně čtvrtletně čtvrtletně čtvrtletně

Jaká technická opatření na křižovatkách silnic ve vaší správě byla uplatněna (viz 

výše)?

srozumitelnost a 

viditelnost 

dopravního 

značení

Doplnění VDZ 

STOP čáry, změna 

DZ P4 na P6 dle 

rozhledových 

poměrů 

křižovatky

0
úprava přednosti 

v jízdě

Odstraňování 

vegetace a jiných 

odstranitelných 

překážek z 

rozhledových 

trojúhelníků, 

doplňování 

dopravních 

zrcadel v místech, 

kde rozhledu 

brání 

neodstranitelná 

překážka a v 

neposlední řadě 

doplňování 

vodorovného a 

svislého 

dopravního 

značení pro 

zdůraznění 

povinnosti dát 

přednost v jízdě.

Revize rozhledových trojúhelníků na silnicích ve vaší správě byla prováděna: Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ano

Pokud ano, prosím o údaj, jak často je prováděna: ročně ročně čtvrtletně čtvrtletně čtvrtletně

Byla provedena výstavba okružních křižovatek na MK ve vaší správě? Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano

Na silnici č., staničení
ul. Pasecká x K 

Pasekám x Stráže

Jakým způsobem jsou seznamováni pracovníci správy údržby komunikací ve vaší 

správě s novelami TP?

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Pravidelným 

školením

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Pravidelným 

školením

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Pravidelným 

školením, 

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Kontrolujete, jak je prováděna revize vybavení komunikací z hlediska 

bezpečnosti?

Pravidelně 

měsíčně určeným 

pracovníkem MÚ

Odpovědnost je 

plně v 

kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Odpovědnost je 

plně v 

kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Odpovědnost je 

plně v 

kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Odpovědnost je 

plně v 

kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Odpovědnost je 

plně v 

kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Odpovědnost je 

plně v 

kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Náhodně 

určeným 

pracovníkem MÚ

Náhodně 

určeným 

pracovníkem MÚ

Jakým způsobem zjišťujete neochráněné překážky na komunikacích ve vaší 

správě:

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic, 

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

K5.2 Uplatňovat technická opatření na křižovatkách k zamezení nedání přednosti v jízdě a to jak v extravilánu, tak i intravilánu.                    

K5.3 Revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek pozemních komunikací.                    

K5.4 Zajistit výstavbu okružních křižovatek jako jednoho z činitelů bezpečné pozemní komunikace.                    

K6 ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ A POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK      

K6.1 Průběžně seznamovat odpovědné krajské pracovníky s novelami TP formou školení pro správce PK, resp. pro odpovědné pracovníky v terénu.

K4.8 Rozvíjet sdílený prostor na místních komunikacích.                        

K5 ÚPRAVY KŘIŽOVATEK

K5.1 Revidovat stavební uspořádání, srozumitelnost a viditelnost dopravního značení (nejen u křižovatek).                    

K6

K6.3 Revidovat vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti a odstraňovat zjištěné nedostatky.                          

K6.4  Odstraňovat, případně chránit pevné překážky v ochranném pásmu silnic.                         

K6.5  Kontrolovat plnění povinnosti řádné péče správců pozemních komunikací, včetně údržby krajnic, příkopů a silniční zeleně; stanovit sankce za zjištěné nedostatky.                         

K4.8

K6.1

K5

K5.4

K6.3

K6.4

K5.1

K5.2

K5.3



Bystřice pod 

Hostýnem
Holešov Kroměříž Luhačovice Otrokovice

Rožnov pod 

Radhoštěm
Uherské Hradiště Uherský Brod

Valašské 

Klobouky
Valašské Meziříčí Vizovice Vsetín Zlín

Zlínský Aktivita
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Jakým způsobem zjišťujete, zda pracovníci správy a údržby silnic ve vaší správě 

vykonávají činnost v souladu se zákonem?

Pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem MÚ

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem MÚ

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem MÚ

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Je prováděno měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek na MK 

správci PK?
Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne

Jsou úseky vozovek s nevyhovujícím povrchem označovány dopravními značkami 

správci PK?
Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano

Jsou odstraňovány úseky silnic s nevyhovujícími parametry povrchu vozovky? Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Opravy prováděny na celých úsecích Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ano

Jen opravy míst, kde jsou velké výtluky Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ne

Jsou instalována svodidla proti podjetí na silnicích ve vaší správě? Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Pokud ne, jsou na silnicích ve vaší správě identifikována místa s častými 

nehodami motorkářku a následným podjetím svodidel?
Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Dopravní značení na železničních přejezdech v křížení s PK jsou udržována a 

zkvalitňována:

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Rozhledová pole úrovňových křížení PK s drahami je udržováno:

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Ve spolupráci se SŽDC je zajišťováno, aby železniční přejezdy v křížení se 

silnicemi  ve vaší správě byly zabezpečeny nejmodernějšími systémy?

Iniciujeme jednání 

se SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ne Ne

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Iniciujeme jednání 

se SŽDC

Jsou nově v roce 2018 instalována zařízení na vyhodnocení dopravní situace, vč. 

dalších funkcionalit, i na silnicích ve vaší správě?
Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Jsou vytipovány vhodné křižovatky pro instalaci detekce jízdy/chůze na 

červenou, vč dalších funkcionalit, i na MK ve vaší správě?
Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano

Pokud ano, uveďte číslo MK a staničení
např. tř. T. Bati x 

ul. U Dřevnice

Jsou nově v roce 2018 na silnicích ve vaší správě instalovány systémy WIM nebo 

nízkorychlostního vážení?
Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Prosím specifikujte:

Byla na území ORP provedena kampaň nebo jiná aktivita pro zvýšení 

informovanosti motoristické veřejnosti o ITS ve vozidlech.
Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Pokud ano, kým byla kampaň uskutečněna

Podporuje ORP materiálně nebo metodicky (mimo KK BESIP) realizaci dopravní 

výchovy v MŠ/ZŠ?
Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano

Pokud ano, prosím popište jak:

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro ZŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro MŠ, 

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

V2 ROZŠÍŘENÍ INFORMOVANOSTI ŘIDIČE O MOŽNOSTECH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A JEJICH DOPADU NA BEZPEČNOST

V2.1 Zvýšit informovanost motoristické veřejnosti o bezpečných, účinných informačních a komunikačních systémech – ITS technologií ve vozidlech (dle doporučení Evropské komise).                         

Ú- ÚČASTNÍK

Ú1 ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ  

 Ú1.1 Materiálně a metodicky podpořit realizaci dopravní výchovy ze strany MD BESIP a zřizovatelů MŠ a ZŠ.                                                  

K8 NASAZOVÁNÍ SYSTÉMŮ ITS PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU  

K8.2 Instalovat systémy na monitorování a vyhodnocování dopravní situace s možností dalších funkcionalit (detekce odcizených vozidel, kontrola platnosti technické kontroly, dálniční známky, pojištění vozidla apod.).                         

K8.3 Postupně zavádět systémy pro detekci jízdy (chůze) na červenou, s možností nepřetržitého snímání dopravních situací na křižovatkách a rozlišení registračních značek přestupců                         

K8.6 Vytipovat místa pro postupné zavádění systémů vysokorychlostního vážení (WIM) a odstavné plochy pro nízkorychlostní vážení vozidel.                         

V- VOZIDLO

K6.8  Instalovat svodidla proti podjetí v místech nebezpečí vyjetí s častými nehodami takového typu.                         

K7 ZABEZPEČENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

K7.1 Zkvalitnit dopravní značení na železničních přejezdech v kříženích s pozemními komunikacemi všech tříd, včetně polních, lesních a účelových komunikací.                 

K7.2 Zajistit průběžnou údržbu rozhledových polí úrovňových křížení pozemních komunikací s dráhami.                          

K7.3 Zlepšovat technické zabezpečení železničních přejezdů moderními systémy pro monitorování a detekci dopravně bezpečnostních deliktů, a to včetně konkrétních viníků. Dále ověřovat a postupně nasazovat kooperativní systémy ITS pro informování řidičů v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku.                         

K6.5

K6.6

K6.7

K6.8

K7

K7.1

K7.2

K7.3

K6.6 Zajistit pravidelné měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek správci pozemních komunikací, označování nevyhovujících úseků dopravními značkami.                         

K6.7 Systematicky odstraňovat úseky s nevyhovujícími povrchovými parametry vozovek.                         

V2 V2.1

Ú1.2 Metodicky podpořit zapojení rodičů do systému dopravní výchovy.                         

Ú1

Ú1.1

K8.3

K8.6

K8

K8.2



Bystřice pod 

Hostýnem
Holešov Kroměříž Luhačovice Otrokovice

Rožnov pod 

Radhoštěm
Uherské Hradiště Uherský Brod

Valašské 

Klobouky
Valašské Meziříčí Vizovice Vsetín Zlín

Zlínský Aktivita
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Jakým způsobem ORP podporuje zapojení rodičů do dopravní výchovy?

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě, podpora 

akcí Den policie, 

Na kole jen s 

přilbou

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle, bezpečná 

jízda na kole, 

podpora 

bezpečné chůze

bezpečná jízda na 

kole

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat 

v dopravě, 

bezpečná jízda na 

kole

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Podporuje ORP vlastními aktivitami (mimo aktivit KK BESIP) prevenci nebezpečí 

jízdy pod vlivem alkoholu/návykových látek?
Ano Ano Ano Ne Ano Ne

Pokud ano, prosím popište:

Městská policie za 

účasti žáků ZŠ v 

součinnosti s PČR - 

preventivní 

silniční kontroly

besedy ve školách 

(provádí městská 

policie), podpora 

akcí Den policie

Aktivní řidiči - ve 

spolupráci s PČR 

město Otrokovice 

pracovalo na 

projektu Řídím - 

piju nealko (řidiči, 

kteří při silniční 

kontrole obstáli v 

dechové zkoušce, 

obdrželi 

nealkoholické 

pivo.

Děti ZŠ - ve 

spolupráci s PČR 

město Otrokovice 

realizovalo jako 

každoročně 

dětskou policii, 

kdy žáci aktivně 

spolupracují při 

silničních 

kontrolách a 

dechových 

zkouškách řidičů

V rámci akcí 

města 

zaměřených na 

dopravní výchovu.

Je ze strany ORP kontrolována  kvalita výuky v autoškolách? Ano Ne Ne Ne Ano Ne

Jak postupujete v případě stížnosti na kvalitu výuky? bez stížností

ORP 

nezaznamenala 

žádné stížnosti na 

kvalitu výuky v 

autoškolách

Kvalita výuky není 

ze strany ORP 

kontrolována. 

ORP kontroluje 

dodržování 

zákona v rámci 

SOD. Kvalita 

prováděná výuky 

se projeví při 

závěrečných 

zkouškách z 

odborné 

způsobilosti. Tím, 

že si uchazeč 

vybere autoškolu 

s ní uzavírá 

smlouvu. Pokud s 

autoškolou není 

spokojen, může 

přejít do jiné 

autoškoly a to i v 

průběhu zkoušky. 

V případě 

stížnosti na 

kvalitu výuky 

doporučíme přejít 

k jiné autoškole.

Doporučena 

změna autoškoly.

Jaká je úspěšnost vymáhání sankcí v procentech ve vašem ORP? 71 - 80 5 - 10 5 - 10 91 - 100 61 - 70 21 - 25

Ú4 PODPORA ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V AUTOŠKOLÁCH     

Ú5  ZVÝŠENÍ VYMAHATELNOSTI PRÁVA

Ú5.3 Zefektivnit přeshraniční vymáhání sankcí stanovených v souvislosti se spácháním vybraných dopravních                    

Ú6 DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU                            

Ú5 Ú5.3

Ú4.5 Provádět intenzivní státní odborný dozor a dohled nad kvalitou výuky a výcviku v autoškolách a při provádění zkoušek z odborné způsobilosti.                          

Ú3 Ú3.1

Ú4 Ú4.5

Ú3 ZDŮRAZNĚNÍ VLIVU ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA BEZPEČNOST VŠECH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU

Ú3.1  Preventivně informační aktivity zaměřit na nebezpečí plynoucí z užívání alkoholu, návykových látek a léků, nejen pro řidiče – držitele všech skupin ŘO, ale také pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.                         

Ú1.2



Bystřice pod 

Hostýnem
Holešov Kroměříž Luhačovice Otrokovice

Rožnov pod 

Radhoštěm
Uherské Hradiště Uherský Brod

Valašské 

Klobouky
Valašské Meziříčí Vizovice Vsetín Zlín

Zlínský Aktivita
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Jakým způsobem je prováděno měření rychlosti vozidel v působnosti ORP?

Prováděno orientační měření Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Prováděno měření se záznamem přestupce: Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano

Pokud ano, prosím o počet zaznamenaných přestupků 115 478 290 70 163 2189

Počet zaznamenaných překročení rychlosti v obci jako přestupek/trestný čin v 

roce 2018
115 478/0 30 0 2189/0

Je zajištěn dozor a dohled nad bezpečným chováním chodců všech generací k 

zajištění bezpečného přecházení ze strany obecní policie?
Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

V jakém rozsahu

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

Došlo k poklesu střetů vozidel s chodci na rizikových místech v obci, zvláště v 

exponovaných hodinách?
Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano

Je zajištěna kontrola přítomnosti alkoholu u řidičů ze strany obecní policie 

dostatečným vybavením technickými prostředky?
Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Počet zaznamenaných přestupků obecní policií v ORP: 3 3 3 12 0 0

Z toho kvalifikováno jako trestný čin: 0 0 7 3 3 0 0

Došlo ke zvýšení počtu kontrol obecní policie zaměřených na řízení pod vlivem 

alkoholu oproti předchozímu roku?
Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne

Je v obcích vašeho ORP vytvořena místní strategie bezpečnosti silničního 

provozu, která rozpracovává problematiku jednotlivých obcí, ev. je vytvořena na 

úrovni ORP?

Ne Ne Ano Ne Ne

Kdo z obce/ORP odpovídá za plnění aktivit:

vycházíme ze 

strategie BESIP 

Zlínského kraje

Vlastní místní 

strategii mají 

Otrokovice. Za 

plnění odpovídá 

Mgr. Krystyníková 

- vedoucí odboru 

dopravně-

správního MěÚ.

P6 Vytvořit krajské a místní Strategie bezpečnosti silničního provozu, jako nezbytného dokumentu k plnění NSBSP. Poskytovat veřejnosti pravidelné informace o těchto strategiích a jejich plnění na webových stránkách kraje/obce.            

Ú6.2 Rozšířit měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích, které jsou v působnosti obce.                    

Ú6.4 Zajistit dohled ze strany obecní policie k zajištění bezpečného přecházení chodců, zejména dětí a školní mládeže v exponovaných hodinách před zahájením výuky a po jejím skončení, seniorů a zdravotně handicapovaných osob.                    

P6

Ú6

Ú6.2

Ú6.4

Ú6.5

P6

Ú6.5 Kontroly ze strany obecní policie zaměřit na řízení pod vlivem alkoholu.                    

P- PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

PPODPORA REALIZACE PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ NSBSP



Bystřice nad 

Pernštejnem
Havlíčkův Brod Humpolec Chotěboř Jihlava

Moravské 

Budějovice
Náměšť nad Oslavou Pacov Pelhřimov

Světlá nad 

Sázavou
Telč Třebíč Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou

Bezpečnostní audit proveden ve Fázi 1 a 2 na novostavbě silnice č 0 -

Proveden rozsáhlý 

bezpečnostní 

audit místních 

komunikací 

odborníky z FD 

ČVUT Praha v 

rámci projektu 

"Třebíč na cestě 

ke Smart Cities"

MK M. Majerové

MK Jelínkova

MK kpt. Jaroše

MK Modřínová

MK 

Velkomeziříčská

MK Míčova

0 Ne

U změny dokončené stavby silnice č. 0 - 0 0 Ne

BA neproveden z důvodu:

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku odborných 

pracovníků, 

nedostatku finančních 

prostředků

nedostatku 

odborných 

pracovníků, 

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku 

odborných 

pracovníků, 

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

finančních 

prostředků

nedostatku 

finančních 

prostředků

Nehodová lokalita sanována v roce 2018 na MK
Silnice II/388 

Bystřice-Vír
1 - Ne 0 0

nemáme 

nehodovou 

klokalitu

Sanována v roce 2018 na základě podnětu Policie ČR Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne

Nehodový úsek sanován: Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne

Upraveno:

osazeno 

dopravními 

značkami

osazeno 

dopravními 

značkami

stavebními 

úpravami, osazeno 

dopravními 

značkami

osazeno 

dopravními 

značkami

Správce PK poskytl zpětnou informaci Policii ČR o způsobu úpravy nehodové 

lokality:
Ano Ano Ano Ano Ne Ne

Počet odstraněných reklamních zařízení podél MK 1 0 0 0 1 0 0 0 2 8

Počet revidovaných reklamní zařízení na MK 1 8 0 0 0 0 0 5 0

Počet neprodloužený smluv pronájmu silničních pomocných pozemků: 0 0 0 0 0 0 1 0

Počet odstraněných reklamních zařízení v režimu zvláštního užívání PK z důvodu 

nezabezpečení místa proti střetnutí vozidel s reklamním zařízením:
0 0 0 1 0 0 0 0 0

Byly realizovány "Zóny 30" na silnicích ve vaší správě? Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ne

Na silnici č., staničení

Místní 

komunikace ulice 

Zichpil 91c a 

místní komunikace 

ulice V Cípku 84c.

MK v ul. Dlouhá 

stezka, Křižíkova

MK lokalita 

Zahrádky, ul. 

Komenského, ul. 

Mánesova

Náměšť nad Oslavou - 

Zborovská, Vícenický 

Žleb

Jinošov - novostavba 

komunikace k 

budoucím RD

Čikov - novostavba 

komunikace k 

budoucím RD

Instalace nových vjezdových ostrůvků na stávajících MK Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne

Instalace vjezdových ostrůvků na nových MK realizována v roce 2018? Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne

Byly realizovány dělící pásy na MK ve vaší správě? Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Byly realizovány parkovací pruhy na MK ve vaší správě? Ano Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne

Byly realizovány odbočovací pruhy na MK ve vaší správě? Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne

Byla zlepšena přehlednost přechodů pro chodce na MK ve vaší správě? Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ne

Na silnici č., staničení

Silnice II. tř. č 129 

v km 37, 325 a km 

37,647

5 míst nasvětleno - 

přechody pro 

chodce

4a

Délka cyklostezek vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 0 0 0 0 0 0 0

v intravilánu 0 0 0,6 0 0 0 0

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

K2 APLIKACE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ A NÁVAZNÝCH LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ PRO BEZPEČNĚJŠÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

K4 ÚPRAVY DOPRAVNÍHO PROSTORU PRO ZRANITELNÉ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU

K4.1 Prosazovat systematický rozvoj „Zón 30“ na obslužných komunikacích.                    

K4.4  Zajistit úpravy bezpečného dopravního prostoru                        

K2.2 Zintenzívnit a pravidelně vyhodnocovat kontrolní činnosti v oblasti dodržování zákonných podmínek pro provozování reklamních zařízení v ochranných pásmech všech typů pozemních komunikací a plnění zákonných povinností vlastníků reklamních zařízení a silničního správního úřadu při odstraňování reklamních zařízení provozovaných v rozporu 

K4.5 Zlepšovat přehlednost přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti.                    

K4.7 Budovat bezpečnou cyklistickou infrastrukturu. Pro bezpečnost a komfort oddělené přepravy chodců a cyklistů budovat cyklistické přejezdy. http://www.czrso.cz/file/norma–csn–73–61–10–a–cyklistika/                                  

Vysočina Aktivita

K1

K1.2

K1.3

K1.5

KOMUNIKACE

K1 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE „BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA“ 2008/96/ES A JEJÍ ROZŠÍŘENÍ NA OSTATNÍ SÍŤ SILNIC   

K1.2 Provádět bezpečnostní inspekce v rozsahu vymezeném v kapitole 4.1 „Metodiky provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikaci“ na všech druzích pozemních komunikací.                    

K1.3 Postupně sanovat nehodové lokality identifikované dle mapového portálu http://sykrik.vectormap.cz/ a dle metodiky http://ideko.cdv.cz/                    

K1.5 Na základě vyjádření PČR k nehodovému úseku či místu vážné dopravní nehody postupně odstraňovat tyto úseky a povinně poskytnout zpětnou informaci, jaká úprava nehodového úseku/rizikové lokality byla provedena správcem PK                    

K2

K2.1

K2.2

K4

K4.1

K4.4

K4.5

K4.7

K2.1 Dodržovat zákaz zřizování a provozování reklamních zařízení podél dálnic a silnic I. třídy, s výjimkou označení provozoven nacházejících se v blízkosti pozemní komunikace a nabízejících služby bezprostředně 



Bystřice nad 

Pernštejnem
Havlíčkův Brod Humpolec Chotěboř Jihlava

Moravské 

Budějovice
Náměšť nad Oslavou Pacov Pelhřimov

Světlá nad 

Sázavou
Telč Třebíč Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Vysočina Aktivita

Délka cyklotras vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 0 0 0 0 0 0 0

v intravilánu 0 0 0 0 0 0 0

Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj sdíleného prostoru pro zrovnoprávnění všech 

druhů dopravy na MK?
Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Uveďte na počet km MK, kde je vytvořen sdílený prostor. 0 0

Revize stavebního uspořádání provedena na silnicích ve vaší správě: Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne

Revize srozumitelnosti a viditelnosti dopravního značení na silnicích ve vaší správě 

prováděna:
Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano

Jak často: ročně čtvrtletně ročně ročně čtvrtletně ročně čtvrtletně ročně měsíčně

Jaká technická opatření na křižovatkách silnic ve vaší správě byla uplatněna (viz 

výše)?

Úprava zeleně, 

výměna 

dopravního 

značení

0
revize dopravního 

značení
0

Změna místní 

úpravy provozu na 

pozemních 

komunikacích 

(úprava 

dopravního 

značení).

DZ do 

žlutozeleného 

retroreflexního 

provedení - 1 

křižovatka

Revize rozhledových trojúhelníků na silnicích ve vaší správě byla prováděna: Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano

Pokud ano, prosím o údaj, jak často je prováděna: ročně ročně ročně ročně čtvrtletně ročně čtvrtletně

Byla provedena výstavba okružních křižovatek na MK ve vaší správě? Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano

Na silnici č., staničení

Křižovatka místní 

komunikace ulice 

Jana Zábrany 26c 

a silnice II. tř. č. 

347

křižovatka ul. 

Strachovská, 

Vlásenická, tř. 

Legií,

silnice II/353 

Wonkova x 

Vysocká a MK 

Studentská

Jakým způsobem jsou seznamováni pracovníci správy údržby komunikací ve vaší 

správě s novelami TP?

Pravidelným 

školením

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Pravidelným 

školením

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Formou e-

learningu, 

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Kontrolujete, jak je prováděna revize vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti?
Náhodně určeným 

pracovníkem MÚ

Náhodně určeným 

pracovníkem MÚ

Pravidelně 

měsíčně určeným 

pracovníkem MÚ

Náhodně určeným 

pracovníkem MÚ

Pravidelně 

měsíčně určeným 

pracovníkem MÚ

Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Náhodně určeným 

pracovníkem MÚ

Náhodně určeným 

pracovníkem MÚ

Pravidelně 

měsíčně určeným 

pracovníkem MÚ

Jakým způsobem zjišťujete neochráněné překážky na komunikacích ve vaší správě:

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Náhodnou 

kontrolní činností, 

Je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic, 

Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou kontrolní 

činností

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic, 

Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Pravidelnou 

kontrolou činnosti 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Jakým způsobem zjišťujete, zda pracovníci správy a údržby silnic ve vaší správě 

vykonávají činnost v souladu se zákonem?

Pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem MÚ

Náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem MÚ

Na základě oznámení o 

nedostatcích ze strany 

Policie ČR

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem MÚ

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Pravidelnou 

kontrolní činností  

určeným 

pracovníkem MÚ

Je prováděno měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek na MK správci 

PK?
Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ne

Jsou úseky vozovek s nevyhovujícím povrchem označovány dopravními značkami 

správci PK?
Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ne

Jsou odstraňovány úseky silnic s nevyhovujícími parametry povrchu vozovky? Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Opravy prováděny na celých úsecích Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ano

Jen opravy míst, kde jsou velké výtluky Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ano

Jsou instalována svodidla proti podjetí na silnicích ve vaší správě? Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne

Pokud ne, jsou na silnicích ve vaší správě identifikována místa s častými nehodami 

motorkářku a následným podjetím svodidel?
Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

K6.5  Kontrolovat plnění povinnosti řádné péče správců pozemních komunikací, včetně údržby krajnic, příkopů a silniční zeleně; stanovit sankce za zjištěné nedostatky.                         

K6.6 Zajistit pravidelné měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek správci pozemních komunikací, označování nevyhovujících úseků dopravními značkami.                         

K6.7 Systematicky odstraňovat úseky s nevyhovujícími povrchovými parametry vozovek.                         

K6.8  Instalovat svodidla proti podjetí v místech nebezpečí vyjetí s častými nehodami takového typu.                         

K5.4 Zajistit výstavbu okružních křižovatek jako jednoho z činitelů bezpečné pozemní komunikace.                    

K6 ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ A POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK      

K6.1 Průběžně seznamovat odpovědné krajské pracovníky s novelami TP formou školení pro správce PK, resp. pro odpovědné pracovníky v terénu.

K6.3 Revidovat vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti a odstraňovat zjištěné nedostatky.                          

K6.4  Odstraňovat, případně chránit pevné překážky v ochranném pásmu silnic.                         

K4.8 Rozvíjet sdílený prostor na místních komunikacích.                        

K5 ÚPRAVY KŘIŽOVATEK

K5.1 Revidovat stavební uspořádání, srozumitelnost a viditelnost dopravního značení (nejen u křižovatek).                    

K5.2 Uplatňovat technická opatření na křižovatkách k zamezení nedání přednosti v jízdě a to jak v extravilánu, tak i intravilánu.                    

K5.3 Revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek pozemních komunikací.                    

K6.8

K6.4

K6.5

K6.6

K6.7

K4.8

K5

K5.1

K5.2

K5.3

K5.4

K6

K6.1

K6.3



Bystřice nad 

Pernštejnem
Havlíčkův Brod Humpolec Chotěboř Jihlava

Moravské 

Budějovice
Náměšť nad Oslavou Pacov Pelhřimov

Světlá nad 

Sázavou
Telč Třebíč Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Vysočina Aktivita

Dopravní značení na železničních přejezdech v křížení s PK jsou udržována a 

zkvalitňována:

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Náhodnou 

kontrolní činností

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Na základě oznámení o 

nedostatcích na MK ze 

strany Policie ČR

Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Rozhledová pole úrovňových křížení PK s drahami je udržováno:

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Podněty od občanů
Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

Ve spolupráci se SŽDC je zajišťováno, aby železniční přejezdy v křížení se silnicemi  

ve vaší správě byly zabezpečeny nejmodernějšími systémy?
Ne

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ano

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Iniciujeme jednání 

se SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ano

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

Jsou nově v roce 2018 instalována zařízení na vyhodnocení dopravní situace, vč. 

dalších funkcionalit, i na silnicích ve vaší správě?
Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne

Jsou vytipovány vhodné křižovatky pro instalaci detekce jízdy/chůze na červenou, 

vč dalších funkcionalit, i na MK ve vaší správě?
Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne

Pokud ano, uveďte číslo MK a staničení I/34

Jsou nově v roce 2018 na silnicích ve vaší správě instalovány systémy WIM nebo 

nízkorychlostního vážení?
Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Prosím specifikujte:

Existuje stávající 

místo 

vysokorychlostníh

o vážení na silnici 

II/602 v km. 53,4, 

v provozu od roku 

2015.

Byla na území ORP provedena kampaň nebo jiná aktivita pro zvýšení 

informovanosti motoristické veřejnosti o ITS ve vozidlech.
Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne

Pokud ano, kým byla kampaň uskutečněna BESIP Odborem dopravy

Podobná akce - 

seznámení se s 

elektromobilem 

na Střední škole

Podporuje ORP materiálně nebo metodicky (mimo KK BESIP) realizaci dopravní 

výchovy v MŠ/ZŠ?
Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Pokud ano, prosím popište jak:

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH
finanční podpora 

provozovatelů DDH, 

nákup pomůcek pro 

výuku DV pro ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro MŠ, 

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro MŠ, 

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH, nákup 

pomůcek pro 

výuku DV pro MŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

Ú- ÚČASTNÍK

Ú1 ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ  

 Ú1.1 Materiálně a metodicky podpořit realizaci dopravní výchovy ze strany MD BESIP a zřizovatelů MŠ a ZŠ.                                                  

Ú1.2 Metodicky podpořit zapojení rodičů do systému dopravní výchovy.                         

K8.3 Postupně zavádět systémy pro detekci jízdy (chůze) na červenou, s možností nepřetržitého snímání dopravních situací na křižovatkách a rozlišení registračních značek přestupců                         

K8.6 Vytipovat místa pro postupné zavádění systémů vysokorychlostního vážení (WIM) a odstavné plochy pro nízkorychlostní vážení vozidel.                         

V- VOZIDLO

V2 ROZŠÍŘENÍ INFORMOVANOSTI ŘIDIČE O MOŽNOSTECH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A JEJICH DOPADU NA BEZPEČNOST

V2.1 Zvýšit informovanost motoristické veřejnosti o bezpečných, účinných informačních a komunikačních systémech – ITS technologií ve vozidlech (dle doporučení Evropské komise).                         

K7.1 Zkvalitnit dopravní značení na železničních přejezdech v kříženích s pozemními komunikacemi všech tříd, včetně polních, lesních a účelových komunikací.                 

K7.2 Zajistit průběžnou údržbu rozhledových polí úrovňových křížení pozemních komunikací s dráhami.                          

K7.3 Zlepšovat technické zabezpečení železničních přejezdů moderními systémy pro monitorování a detekci dopravně bezpečnostních deliktů, a to včetně konkrétních viníků. Dále ověřovat a postupně nasazovat kooperativní systémy ITS pro informování řidičů v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku.                         

K8 NASAZOVÁNÍ SYSTÉMŮ ITS PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU  

K8.2 Instalovat systémy na monitorování a vyhodnocování dopravní situace s možností dalších funkcionalit (detekce odcizených vozidel, kontrola platnosti technické kontroly, dálniční známky, pojištění vozidla apod.).                         

K7 ZABEZPEČENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

Ú1.1

V2 V2.1

K8

K8.2

K8.3

K8.6

K7

K7.1

K7.2

K7.3



Bystřice nad 

Pernštejnem
Havlíčkův Brod Humpolec Chotěboř Jihlava

Moravské 

Budějovice
Náměšť nad Oslavou Pacov Pelhřimov

Světlá nad 

Sázavou
Telč Třebíč Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Vysočina Aktivita

Jakým způsobem ORP podporuje zapojení rodičů do dopravní výchovy?

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě, 

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě, 

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle, bezpečná 

jízda na kole, 

podpora bezpečné 

chůze, dopravní 

hřiště-přístup 

veřejnosti ukázka, 

návod 

bezpečného 

chování v dopravě

Vydáváním informací 

pro rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě, bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle, bezpečná jízda 

na kole, podpora 

bezpečné chůze

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě, 

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle, bezpečná 

jízda na kole, 

podpora bezpečné 

chůze

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě, dopravní 

odpoledne v MŠ 

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Podporuje ORP vlastními aktivitami (mimo aktivit KK BESIP) prevenci nebezpečí 

jízdy pod vlivem alkoholu/návykových látek?
Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne

Pokud ano, prosím popište:

Školení, 

preventivní akce 

za strany MP

přednáška 

elektrokola pro 

cyklisty a 

veřejnost

Je ze strany ORP kontrolována  kvalita výuky v autoškolách? Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Jak postupujete v případě stížnosti na kvalitu výuky? Kontroly Nebyly stížnosti

v roce 2018 jsme 

nezaznamenali 

stížnosti na kvalitu 

výuky

Odpovědný 

pracovník MÚ 

provede kontrolu 

autoškoly.

provedeme státní 

dozor

Prováděním 

kontrol v 

autoškolách.

prošetřením 

podnětu

Jaká je úspěšnost vymáhání sankcí v procentech ve vašem ORP? 21 - 25 61 - 70 61 - 70 61 - 70 61 - 70 61 - 70 91 - 100

Jakým způsobem je prováděno měření rychlosti vozidel v působnosti ORP?

Prováděno orientační měření Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano

Prováděno měření se záznamem přestupce: Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ne

Pokud ano, prosím o počet zaznamenaných přestupků 109 30 0

Počet zaznamenaných překročení rychlosti v obci jako přestupek/trestný čin v roce 

2018
275 109 30 0

Je zajištěn dozor a dohled nad bezpečným chováním chodců všech generací k 

zajištění bezpečného přecházení ze strany obecní policie?
Ne Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano

V jakém rozsahu

jen v 

exponovaných 

hodinách

celodenně

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

Došlo k poklesu střetů vozidel s chodci na rizikových místech v obci, zvláště v 

exponovaných hodinách?
Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano

Je zajištěna kontrola přítomnosti alkoholu u řidičů ze strany obecní policie 

dostatečným vybavením technickými prostředky?
Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ano

Počet zaznamenaných přestupků obecní policií v ORP: 4 7 4 12 0 2

Z toho kvalifikováno jako trestný čin: 4 1 8 0

Došlo ke zvýšení počtu kontrol obecní policie zaměřených na řízení pod vlivem 

alkoholu oproti předchozímu roku?
Ano Ne Ano Ano Ano Ne

Je v obcích vašeho ORP vytvořena místní strategie bezpečnosti silničního provozu, 

která rozpracovává problematiku jednotlivých obcí, ev. je vytvořena na úrovni 

ORP?

Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne

Kdo z obce/ORP odpovídá za plnění aktivit: -

Koncept aktivu 

BESIP Zbyněk 

Dobrovolný 

Vedoucí odboru 

dopravy

P6 Vytvořit krajské a místní Strategie bezpečnosti silničního provozu, jako nezbytného dokumentu k plnění NSBSP. Poskytovat veřejnosti pravidelné informace o těchto strategiích a jejich plnění na webových stránkách kraje/obce.            

Ú5  ZVÝŠENÍ VYMAHATELNOSTI PRÁVA

Ú5.3 Zefektivnit přeshraniční vymáhání sankcí stanovených v souvislosti se spácháním vybraných dopravních                    

Ú6 DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU                            

Ú6.2 Rozšířit měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích, které jsou v působnosti obce.                    

Ú6.4 Zajistit dohled ze strany obecní policie k zajištění bezpečného přecházení chodců, zejména dětí a školní mládeže v exponovaných hodinách před zahájením výuky a po jejím skončení, seniorů a zdravotně handicapovaných osob.                    

Ú3 ZDŮRAZNĚNÍ VLIVU ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA BEZPEČNOST VŠECH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU

P6 P6

Ú5 Ú5.3

Ú6

Ú6.2

Ú6.4

Ú6.5

Ú6.5 Kontroly ze strany obecní policie zaměřit na řízení pod vlivem alkoholu.                    

P- PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

PPODPORA REALIZACE PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ NSBSP

Ú3 Ú3.1

Ú4 Ú4.5

Ú3.1  Preventivně informační aktivity zaměřit na nebezpečí plynoucí z užívání alkoholu, návykových látek a léků, nejen pro řidiče – držitele všech skupin ŘO, ale také pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.                         

Ú4 PODPORA ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V AUTOŠKOLÁCH     

Ú4.5 Provádět intenzivní státní odborný dozor a dohled nad kvalitou výuky a výcviku v autoškolách a při provádění zkoušek z odborné způsobilosti.                          

Ú1

Ú1.2



Česká Třebová Hlinsko Holice Chrudim Králíky Lanškroun Litomyšl
Moravská 

Třebová
Pardubice Polička Přelouč Svitavy Ústí nad Orlicí Vysoké Mýto Žamberk

Bezpečnostní audit proveden ve Fázi 1 a 2 na novostavbě silnice č
nebyla postaveno 

nová MK 
0 neprováděno ne

 správní orgán 

nemá informace o 

provedení

0

U změny dokončené stavby silnice č. nedošlo ke změně 0
Svítkov - most 

přes Bylanku

 správní orgán 

nemá informace o 

provedení

0

BI neproveden z důvodu:

nedostatek 

finančních 

prostředků

nedostatek 

odborných 

pracovníků

nedostatku 

odborných 

pracovníků

Nehodová lokalita sanována v roce 2018 na MK

nehodové lokality 

pouze na silnicích 

I a II tříd. 

0 není ne
Není stanoven 

nehodový úsek 
0

Sanována v roce 2018 na základě podnětu Policie ČR ne ne ne ne

Nehodový úsek sanován: ne ano není ano ne ano ne

Upraveno:

osazeno 

dopravními 

značkami

Správce PK poskytl zpětnou informaci Policii ČR o způsobu úpravy nehodové 

lokality:
ano ne ne

Počet odstraněných reklamních zařízení podél MK 2 0 0 0 0 0

Počet revidovaných reklamní zařízení na MK 10 0 0 0 0 0 0

Počet neprodloužený smluv pronájmu silničních pomocných pozemků: 2 0 0 0 0 1 0

Počet odstraněných reklamních zařízení v režimu zvláštního užívání PK z důvodu 

nezabezpečení místa proti střetnutí vozidel s reklamním zařízením:
0 0 0 0 0 0 0

Byly realizovány "Zóny 30" na silnicích ve vaší správě? ano ne ano ano ne ano ano ano ne

Na silnici č., staničení
ul. Husova, Č. 

Třebová 
Markovice

MK ul. Pod 

Skalkou 0,463 km

Jesničánky - 

dokončení
nám. Vaňorného

Instalace nových vjezdových ostrůvků na stávajících MK ano ne ne ano ne ne ne ne ne

Instalace vjezdových ostrůvků na nových MK realizována v roce 2018? ano ne ano ne ne ne ne ne ne

Byly realizovány dělící pásy na MK ve vaší správě? ne ne ne ne ne ne ne ne

Byly realizovány parkovací pruhy na MK ve vaší správě? ne ne ne ne ne ano ano ne ne

Byly realizovány odbočovací pruhy na MK ve vaší správě? ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Byla zlepšena přehlednost přechodů pro chodce na MK ve vaší správě? ano ano ne ne ne ano ano ne ne

Na silnici č., staničení
Ulice Felixova, Č. 

Třebová
I/34

Masarykovo 

náměstí

Délka cyklostezek vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 0 0 0 0 3,200 km 0 0

v intravilánu 0 0 0,2 km 0 0 1,163 km 0 0

Délka cyklotras vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 0 0 0 0 0,419 km 0 0

v intravilánu 0 0 0 0 1,880 km 0 0

Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj sdíleného prostoru pro zrovnoprávnění všech 

druhů dopravy na MK?
ne ano ne ano ano ne ne

Uveďte na počet km MK, kde je vytvořen sdílený prostor. 8 km 1,1 km 1,6 km

Revize stavebního uspořádání provedena na silnicích ve vaší správě: ne ano ano ne ne ne ne ano ne

Revize srozumitelnosti a viditelnosti dopravního značení na silnicích ve vaší správě 

prováděna:
ne ano ano ano ano ano ano ano ano

Jak často: ročně ročně ročně čtvrtletně ročně ročně ročně

Jaká technická opatření na křižovatkách silnic ve vaší správě byla uplatněna (viz 

výše)?
0

výměna 

nečitelných 

značek

zvýšená 

křižovatka 

úprava tvaru 

křižovatky

nástřik vodorovného 

DZ 
V6

Revize rozhledových trojúhelníků na silnicích ve vaší správě byla prováděna: ano ne ano ne ano ano ne ano

Pokud ano, prosím o údaj, jak často je prováděna: ne ročně ročně ročně ročně

Byla provedena výstavba okružních křižovatek na MK ve vaší správě? ne ne ne ne ne ano ne ne

Na silnici č., staničení Průmyslová ul. 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

K6.1 Průběžně seznamovat odpovědné krajské pracovníky s novelami TP formou školení pro správce PK, resp. pro odpovědné pracovníky v terénu.

K5.1 Revidovat stavební uspořádání, srozumitelnost a viditelnost dopravního značení (nejen u křižovatek).                    

K5.2 Uplatňovat technická opatření na křižovatkách k zamezení nedání přednosti v jízdě a to jak v extravilánu, tak i intravilánu.                    

K5.3 Revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek pozemních komunikací.                    

K5.4 Zajistit výstavbu okružních křižovatek jako jednoho z činitelů bezpečné pozemní komunikace.                    

K6 ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ A POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK      

K4.4  Zajistit úpravy bezpečného dopravního prostoru                        

K4.5 Zlepšovat přehlednost přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti.                    

K4.7 Budovat bezpečnou cyklistickou infrastrukturu. Pro bezpečnost a komfort oddělené přepravy chodců a cyklistů budovat cyklistické přejezdy. http://www.czrso.cz/file/norma–csn–73–61–10–a–cyklistika/                                  

K4.8 Rozvíjet sdílený prostor na místních komunikacích.                        

K5 ÚPRAVY KŘIŽOVATEK

K2 APLIKACE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ A NÁVAZNÝCH LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ PRO BEZPEČNĚJŠÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

K2.1 Dodržovat zákaz zřizování a provozování reklamních zařízení podél dálnic a silnic I. třídy, s výjimkou označení provozoven nacházejících se v blízkosti pozemní komunikace a nabízejících služby bezprostředně související se silničním provozem. Aplikovat i na silnice I. třídy a nižší.                    

K2.2 Zintenzívnit a pravidelně vyhodnocovat kontrolní činnosti v oblasti dodržování zákonných podmínek pro provozování reklamních zařízení v ochranných pásmech všech typů pozemních komunikací a plnění zákonných povinností vlastníků reklamních zařízení a silničního správního úřadu při odstraňování reklamních zařízení provozovaných v rozporu se zákonem, 

K4 ÚPRAVY DOPRAVNÍHO PROSTORU PRO ZRANITELNÉ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU

K4.1 Prosazovat systematický rozvoj „Zón 30“ na obslužných komunikacích.                    

Pardubický Aktivita

K1

K1.2

K1.3

K1.5

KOMUNIKACE

K1 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE „BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA“ 2008/96/ES A JEJÍ ROZŠÍŘENÍ NA OSTATNÍ SÍŤ SILNIC   

K1.2 Provádět bezpečnostní inspekce v rozsahu vymezeném v kapitole 4.1 „Metodiky provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikaci“ na všech druzích pozemních komunikací.                    

K1.3 Postupně sanovat nehodové lokality identifikované dle mapového portálu http://sykrik.vectormap.cz/ a dle metodiky http://ideko.cdv.cz/                    

K1.5 Na základě vyjádření PČR k nehodovému úseku či místu vážné dopravní nehody postupně odstraňovat tyto úseky a povinně poskytnout zpětnou informaci, jaká úprava nehodového úseku/rizikové lokality byla provedena správcem PK                    

K2

K2.1

K2.2

K4

K4.1

K4.4

K4.5

K4.7

K4.8

K5

K5.1

K5.2

K5.3

K5.4



Česká Třebová Hlinsko Holice Chrudim Králíky Lanškroun Litomyšl
Moravská 

Třebová
Pardubice Polička Přelouč Svitavy Ústí nad Orlicí Vysoké Mýto Žamberk

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Pardubický Aktivita

Jakým způsobem jsou seznamováni pracovníci správy údržby komunikací ve vaší 

správě s novelami TP?

pravidelným 

školením nebo

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

pravidelným 

školením

pravidelným 

školením nebo

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

formou e-learningu,

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Kontrolujete, jak je prováděna revize vybavení komunikací z hlediska 

bezpečnosti?

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK 

náhodně určeným 

pracovníkem MÚ 

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK 

náhodně určeným 

pracovníkem MÚ 

odpovědnost je plně v 

kompetenci 

pracovníků správy a 

údržby MK 

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK 

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK 

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK 

Jakým způsobem zjišťujete neochráněné překážky na komunikacích ve vaší 

správě:

Je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic 

nebo náhodnou 

kontrolní činností.

náhodnou 

kontrolní činností

Je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic 

nebo náhodnou 

kontrolní činností.

náhodnou 

kontrolní činností

Je plně v pravomoci 

pracovníků správy a 

údržby silnic 

Je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic 

náhodnou 

kontrolní činností

Je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic 

Je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic 

Jakým způsobem zjišťujete, zda pracovníci správy a údržby silnic ve vaší správě 

vykonávají činnost v souladu se zákonem?

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou kontrolní 

činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

náhodnou 

kontrolní činností

Je prováděno měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek na MK správci 

PK?
ano ne ano ne ano ne ne ne ne

Jsou úseky vozovek s nevyhovujícím povrchem označovány dopravními značkami 

správci PK?
ano ano ano ne ano ne ano ano

Jsou odstraňovány úseky silnic s nevyhovujícími parametry povrchu vozovky? ano ano ano ano ano ne ano ano

Opravy prováděny na celých úsecích ano ne ne ano ne ano ne ne ne

Jen opravy míst, kde jsou velké výtluky ano ano ne ano ano ano ano ano ano

Jsou instalována svodidla proti podjetí na silnicích ve vaší správě? ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Pokud ne, jsou na silnicích ve vaší správě identifikována místa s častými nehodami 

motorkářku a následným podjetím svodidel?
ne ne ne ne ne ne ne ano

Dopravní značení na železničních přejezdech v křížení s PK jsou udržována a 

zkvalitňována:

pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem

náhodnou 

kontrolní činností

náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

náhodnou kontrolní 

činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

Rozhledová pole úrovňových křížení PK s drahami je udržováno:
náhodnou 

kontrolní činností

na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

náhodnou kontrolní 

činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

náhodnou 

kontrolní činností
podněty občanů

náhodnou 

kontrolní činností

Ve spolupráci se SŽDC je zajišťováno, aby železniční přejezdy v křížení se silnicemi  

ve vaší správě byly zabezpečeny nejmodernějšími systémy?
ne

ponecháváme 

plně v kompetenci 

SDŽDC

iniciujeme jednání 

se SŽDC

ponecháváme 

plně v kompetenci 

SDŽDC

ponecháváme plně v 

kompetenci SDŽDC
ano

ponecháváme 

plně v kompetenci 

SDŽDC

ne

ponecháváme 

plně v kompetenci 

SDŽDC

Jsou nově v roce 2018 instalována zařízení na vyhodnocení dopravní situace, vč. 

dalších funkcionalit, i na silnicích ve vaší správě?
ne ne ne ano ne ano ne ne

Jsou vytipovány vhodné křižovatky pro instalaci detekce jízdy/chůze na červenou, 

vč dalších funkcionalit, i na MK ve vaší správě?
ne ne ne ne ne ano ne ano ne

Pokud ano, uveďte číslo MK a staničení

na silnici I/35, 

křižovatky K1 

(Vraclavská), K2 

(Hálkova), K4 

(Prokopa 

Velikého) a u P2 

(přechod u 

krytého bazénu) 

Jsou nově v roce 2018 na silnicích ve vaší správě instalovány systémy WIM nebo 

nízkorychlostního vážení?
ne ne ne ne ne ne ne ano ne

Prosím specifikujte:
u silnice I/35, ve 

směru k I/35 

K7.3 Zlepšovat technické zabezpečení železničních přejezdů moderními systémy pro monitorování a detekci dopravně bezpečnostních deliktů, a to včetně konkrétních viníků. Dále ověřovat a postupně nasazovat kooperativní systémy ITS pro informování řidičů v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku.                         

K8 NASAZOVÁNÍ SYSTÉMŮ ITS PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU  

K8.2 Instalovat systémy na monitorování a vyhodnocování dopravní situace s možností dalších funkcionalit (detekce odcizených vozidel, kontrola platnosti technické kontroly, dálniční známky, pojištění vozidla apod.).                         

K8.3 Postupně zavádět systémy pro detekci jízdy (chůze) na červenou, s možností nepřetržitého snímání dopravních situací na křižovatkách a rozlišení registračních značek přestupců                         

K8.6 Vytipovat místa pro postupné zavádění systémů vysokorychlostního vážení (WIM) a odstavné plochy pro nízkorychlostní vážení vozidel.                         

K6.8  Instalovat svodidla proti podjetí v místech nebezpečí vyjetí s častými nehodami takového typu.                         

K7 ZABEZPEČENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

K7.1 Zkvalitnit dopravní značení na železničních přejezdech v kříženích s pozemními komunikacemi všech tříd, včetně polních, lesních a účelových komunikací.                 

K7.2 Zajistit průběžnou údržbu rozhledových polí úrovňových křížení pozemních komunikací s dráhami.                          

K6.3 Revidovat vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti a odstraňovat zjištěné nedostatky.                          

K6.4  Odstraňovat, případně chránit pevné překážky v ochranném pásmu silnic.                         

K6.5  Kontrolovat plnění povinnosti řádné péče správců pozemních komunikací, včetně údržby krajnic, příkopů a silniční zeleně; stanovit sankce za zjištěné nedostatky.                         

K6.6 Zajistit pravidelné měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek správci pozemních komunikací, označování nevyhovujících úseků dopravními značkami.                         

V- VOZIDLO

K8

K8.2

K8.3

K8.6

K6.8

K6.7 Systematicky odstraňovat úseky s nevyhovujícími povrchovými parametry vozovek.                         

K7

K7.3

K6.4

K6.5

K6.6

K6.7

K7.1

K6.3

K7.2

K6

K6.1



Česká Třebová Hlinsko Holice Chrudim Králíky Lanškroun Litomyšl
Moravská 

Třebová
Pardubice Polička Přelouč Svitavy Ústí nad Orlicí Vysoké Mýto Žamberk

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Pardubický Aktivita

Byla na území ORP provedena kampaň nebo jiná aktivita pro zvýšení 

informovanosti motoristické veřejnosti o ITS ve vozidlech.
ne ne ano ne ne ne ne ano ne

Pokud ano, kým byla kampaň uskutečněna internet, TV

Automotoklub ČR, 

pobočka Vysoké 

Mýto 

Podporuje ORP materiálně nebo metodicky (mimo KK BESIP) realizaci dopravní 

výchovy v MŠ/ZŠ?
ano ano ne ne ano ne ne ano

Pokud ano, prosím popište jak:

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

správní orgán ORP 

nemá možnosti 

podobné věci 

zajišťovat.

finanční podpora 

provozovatelů 

DDH

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

Jakým způsobem ORP podporuje zapojení rodičů do dopravní výchovy?

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě:

bezpečná jízda na 

kole

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě:

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle

bezpečná jízda na 

kole

podpora bezpečné 

chůze

vydáváním informací 

pro rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě:

bezpečná jízda na kole

podpora bezpečné 

chůze

vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě.

Správní ORP nemá 

k těmto věcem 

kapacitu.

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě:

bezpečná jízda na 

kole

Podporuje ORP vlastními aktivitami (mimo aktivit KK BESIP) prevenci nebezpečí 

jízdy pod vlivem alkoholu/návykových látek?
ne ne ano ne ne ano ne ne ano

Pokud ano, prosím popište: přednášky MP
akce městské 

policie

Správní orgán 

nemá personální 

zázemí ani 

časovou možnost 

se tímto zabývat.

Přednášková 

činnost Městské 

Policie ve 

školských 

zařízeních.

- Dům dětí a 

mládeže + školská 

zařízení: dopravní 

hřiště, Dopravní 

soutěže: např. 

Den bez úrazu, 

Řidičák na kolo, … - 

Místní firma: 

dopravní soutěž 

pro veřejnost 

Ú4 

PODPORA 

ZKVALITN

ĚNÍ 

VÝUKY V 

AUTOŠKO

LÁCH     

Je ze strany ORP kontrolována  kvalita výuky v autoškolách? ano ne ano ano ano ano ano ne ano

Ú- ÚČASTNÍK

Ú1 ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ  

Ú1.1 Materiálně a metodicky podpořit realizaci dopravní výchovy ze strany MD BESIP a zřizovatelů MŠ a ZŠ.

Ú1.2 Metodicky podpořit zapojení rodičů do systému dopravní výchovy.                         

Ú3 Ú3.1

Ú4.5 Provádět intenzivní státní odborný dozor a dohled nad kvalitou výuky a výcviku v autoškolách a při provádění zkoušek z odborné způsobilosti.                          

Ú3.1  Preventivně informační aktivity zaměřit na nebezpečí plynoucí z užívání alkoholu, návykových látek a léků, nejen pro řidiče – držitele všech skupin ŘO, ale také pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.                         

Ú3 ZDŮRAZNĚNÍ VLIVU ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA BEZPEČNOST VŠECH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU

Ú1

Ú1.1

Ú1.2

V2 V2.1

V2 ROZŠÍŘENÍ INFORMOVANOSTI ŘIDIČE O MOŽNOSTECH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A JEJICH DOPADU NA BEZPEČNOST

V2.1 Zvýšit informovanost motoristické veřejnosti o bezpečných, účinných informačních a komunikačních systémech – ITS technologií ve vozidlech (dle doporučení Evropské komise).                         



Česká Třebová Hlinsko Holice Chrudim Králíky Lanškroun Litomyšl
Moravská 

Třebová
Pardubice Polička Přelouč Svitavy Ústí nad Orlicí Vysoké Mýto Žamberk

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Pardubický Aktivita

Jak postupujete v případě stížnosti na kvalitu výuky?

žádná stížnost 

nebyla , kontrola 

je pouze 

preventivní

nelze kontrolovat 

neboť nemusí 

hlásit kdy je 

prováděna výuka 

v AŠ

pohovorem s 

autoškolou
provedení SOD

zjištění skutečného 

stavu věci

Pravidelné setkání 

s autoškolami

v souladu s 

právním 

předpisem

Podpora 

zkvalitnění výuky v 

autoškolách

Provozováním 

autoškoly se 

rozumí 

poskytování výuky 

a výcviku k získání 

řidičského 

oprávnění, 

rozšíření 

řidičského 

oprávnění, 

přezkoušení z 

odborné 

způsobilosti atd. 

Ze zkušeností 

víme a zastáváme 

názor, že činnost 

autoškol by se 

měla výrazně 

zlepšit tím, že by 

měl být 

uzákoněný větší 

počet hodin výuky 

a výcviku a zrušení 

individuálního 

studijního plánu. 

Jaká je úspěšnost vymáhání sankcí v procentech ve vašem ORP? 31-35 % 5-10 % 46-50 % 5-10 % 5-10 % 5-10 %

Jakým způsobem je prováděno měření rychlosti vozidel v působnosti ORP?

Prováděno orientační měření ano ne ano ano ano ano ne ne ano

Prováděno měření se záznamem přestupce: ano ano ne ne ano ano ne ne ano

Pokud ano, prosím o počet zaznamenaných přestupků 7000 18839 22270 0 329

Počet zaznamenaných překročení rychlosti v obci jako přestupek/trestný čin v 

roce 2018
6700 18839/0 22270 0 329

Je zajištěn dozor a dohled nad bezpečným chováním chodců všech generací k 

zajištění bezpečného přecházení ze strany obecní policie?
ano ano ano ne ano ano ano ano ano

V jakém rozsahu

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

Došlo k poklesu střetů vozidel s chodci na rizikových místech v obci, zvláště v 

exponovaných hodinách?
ne ano ano ne ne ne ano ano

Je zajištěna kontrola přítomnosti alkoholu u řidičů ze strany obecní policie 

dostatečným vybavením technickými prostředky?
ne ano ano ne ano ano ne ano

Počet zaznamenaných přestupků obecní policií v ORP: 5 0 5 21 15 0

Z toho kvalifikováno jako trestný čin: 0 0 0 1 0 0

Došlo ke zvýšení počtu kontrol obecní policie zaměřených na řízení pod vlivem 

alkoholu oproti předchozímu roku?
ne ne ano ano ne ne ne

Je v obcích vašeho ORP vytvořena místní strategie bezpečnosti silničního provozu, 

která rozpracovává problematiku jednotlivých obcí, ev. je vytvořena na úrovni 

ORP?

ne ne ne ne ne ne ne ne ano

Ú5  ZVÝŠENÍ VYMAHATELNOSTI PRÁVA

Ú5.3 Zefektivnit přeshraniční vymáhání sankcí stanovených v souvislosti se spácháním vybraných dopravních                    

Ú6 DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU                            

Ú6.4 Zajistit dohled ze strany obecní policie k zajištění bezpečného přecházení chodců, zejména dětí a školní mládeže v exponovaných hodinách před zahájením výuky a po jejím skončení, seniorů a zdravotně handicapovaných osob.                    

Ú5 Ú5.3

Ú6

Ú6.2

Ú6.2 Rozšířit měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích, které jsou v působnosti obce.                    

Ú6.4

Ú6.5

Ú6.5 Kontroly ze strany obecní policie zaměřit na řízení pod vlivem alkoholu.                    

P- PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

PPODPORA REALIZACE PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ NSBSP

P6 Vytvořit krajské a místní Strategie bezpečnosti silničního provozu, jako nezbytného dokumentu k plnění NSBSP. Poskytovat veřejnosti pravidelné informace o těchto strategiích a jejich plnění na webových stránkách kraje/obce.            

Ú4 Ú4.5



Česká Třebová Hlinsko Holice Chrudim Králíky Lanškroun Litomyšl
Moravská 

Třebová
Pardubice Polička Přelouč Svitavy Ústí nad Orlicí Vysoké Mýto Žamberk

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Pardubický Aktivita

Kdo z obce/ORP odpovídá za plnění aktivit:

Nikdo nemá tuto 

činnost v náplni 

práce. Správní 

orgán má všeho 

všudy tři 

pracovníky na 42 

obcí a činnost 

podle čtyř 

zákonných úprav. 

Opravdu si 

myslíte, že mají 

dostatek prostoru 

se zabývat těmito 

věcmi? 

Místní strategie 

Městského úřadu 

Žamberk je 

aplikace zákonů a 

vyhlášek formou 

prezentací na 

webových 

stránkách 

městského úřadu, 

přednáškové 

činnosti pro 

obyvatele města, 

zajištění 

průběžného 

vzdělávání dětí 

(např. i formou 

prezentací, 

brožur, knížek a 

omalovánek 

vydaných 

BESIPem), úpravy 

a zkvalitnění 

dopravního 

značení ve městě, 

podpora 

zkvalitnění výuky v 

autoškolách, 

spolupráce s 

P6 P6



Česká Lípa Frýdlant
Jablonec nad 

Nisou
Jilemnice Liberec Nový Bor Semily Tanvald Turnov Železný Brod

Bezpečnostní audit proveden ve Fázi 1 a 2 na novostavbě silnice č 0

U změny dokončené stavby silnice č. 0

BI neprovedena z důvodu:

nedostatku 

odborných 

pracovníků

Nehodová lokalita sanována v roce 2018 na MK

Sanována v roce 2018 na základě podnětu Policie ČR ne

Nehodový úsek sanován: ne

Upraveno:

Správce PK poskytl zpětnou informaci Policii ČR o způsobu úpravy nehodové 

lokality:
ne

Počet odstraněných reklamních zařízení podél MK 0

Počet revidovaných reklamní zařízení na MK 0

Počet neprodloužený smluv pronájmu silničních pomocných pozemků: 0

Počet odstraněných reklamních zařízení v režimu zvláštního užívání PK z důvodu 

nezabezpečení místa proti střetnutí vozidel s reklamním zařízením:
0

Byly realizovány "Zóny 30" na silnicích ve vaší správě? ne

Na silnici č., staničení

Instalace nových vjezdových ostrůvků na stávajících MK ne

Instalace vjezdových ostrůvků na nových MK realizována v roce 2018? ne

Byly realizovány dělící pásy na MK ve vaší správě? ne

Byly realizovány parkovací pruhy na MK ve vaší správě? ne

Byly realizovány odbočovací pruhy na MK ve vaší správě? ne

Byla zlepšena přehlednost přechodů pro chodce na MK ve vaší správě? ne

Na silnici č., staničení

Délka cyklostezek vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 0

v intravilánu 0

Délka cyklotras vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 0

v intravilánu 0

Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj sdíleného prostoru pro zrovnoprávnění všech 

druhů dopravy na MK?
ano

Uveďte na počet km MK, kde je vytvořen sdílený prostor. 2,7 km

Revize stavebního uspořádání provedena na silnicích ve vaší správě: ne

Revize srozumitelnosti a viditelnosti dopravního značení na silnicích ve vaší správě 

prováděna:
ne

Jak často:

Jaká technická opatření na křižovatkách silnic ve vaší správě byla uplatněna (viz 

výše)?

Revize rozhledových trojúhelníků na silnicích ve vaší správě byla prováděna: ne

Pokud ano, prosím o údaj, jak často je prováděna:

K4.8 Rozvíjet sdílený prostor na místních komunikacích.                        

K5 ÚPRAVY KŘIŽOVATEK

K5.1 Revidovat stavební uspořádání, srozumitelnost a viditelnost dopravního značení (nejen u křižovatek).                    

K5.2 Uplatňovat technická opatření na křižovatkách k zamezení nedání přednosti v jízdě a to jak v extravilánu, tak i intravilánu.                    

K5.3 Revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek pozemních komunikací.                    

K2 APLIKACE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ A NÁVAZNÝCH LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ PRO BEZPEČNĚJŠÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

K2.1 Dodržovat zákaz zřizování a provozování reklamních zařízení podél dálnic a silnic I. třídy, s výjimkou označení provozoven nacházejících se v blízkosti pozemní komunikace a nabízejících služby bezprostředně související se silničním provozem. Aplikovat i na silnice I. třídy a 

K4 ÚPRAVY DOPRAVNÍHO PROSTORU PRO ZRANITELNÉ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU

K4.1 Prosazovat systematický rozvoj „Zón 30“ na obslužných komunikacích.                    

K4.4  Zajistit úpravy bezpečného dopravního prostoru                        

K2.2 Zintenzívnit a pravidelně vyhodnocovat kontrolní činnosti v oblasti dodržování zákonných podmínek pro provozování reklamních zařízení v ochranných pásmech všech typů pozemních komunikací a plnění zákonných povinností vlastníků reklamních zařízení a silničního 

K4.5 Zlepšovat přehlednost přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti.                    

K4.7 Budovat bezpečnou cyklistickou infrastrukturu. Pro bezpečnost a komfort oddělené přepravy chodců a cyklistů budovat cyklistické přejezdy. http://www.czrso.cz/file/norma–csn–73–61–10–a–cyklistika/                                  

Liberecký Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

K1

K1.2

K1.3

K1.5

KOMUNIKACE

K1 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE „BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA“ 2008/96/ES A JEJÍ ROZŠÍŘENÍ NA OSTATNÍ SÍŤ SILNIC   

K1.2 Provádět bezpečnostní inspekce v rozsahu vymezeném v kapitole 4.1 „Metodiky provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikaci“ na všech druzích pozemních komunikací.                    

K1.3 Postupně sanovat nehodové lokality identifikované dle mapového portálu http://sykrik.vectormap.cz/ a dle metodiky http://ideko.cdv.cz/                    

K1.5 Na základě vyjádření PČR k nehodovému úseku či místu vážné dopravní nehody postupně odstraňovat tyto úseky a povinně poskytnout zpětnou informaci, jaká úprava nehodového úseku/rizikové lokality byla provedena správcem PK                    

K2

K2.1

K2.2

K4

K4.1

K4.4

K4.5

K4.7

K4.8

K5

K5.1

K5.2

K5.3



Česká Lípa Frýdlant
Jablonec nad 

Nisou
Jilemnice Liberec Nový Bor Semily Tanvald Turnov Železný Brod

Liberecký Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Byla provedena výstavba okružních křižovatek na MK ve vaší správě? ne

Na silnici č., staničení

Jakým způsobem jsou seznamováni pracovníci správy údržby komunikací ve vaší 

správě s novelami TP?

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Kontrolujete, jak je prováděna revize vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti?

odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK 

Jakým způsobem zjišťujete neochráněné překážky na komunikacích ve vaší správě:

je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Jakým způsobem zjišťujete, zda pracovníci správy a údržby silnic ve vaší správě 

vykonávají činnost v souladu se zákonem?

pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem MÚ

Je prováděno měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek na MK správci 

PK?
ano

Jsou úseky vozovek s nevyhovujícím povrchem označovány dopravními značkami 

správci PK?
ano

Jsou odstraňovány úseky silnic s nevyhovujícími parametry povrchu vozovky? ano

Opravy prováděny na celých úsecích ano

Jen opravy míst, kde jsou velké výtluky ano

Jsou instalována svodidla proti podjetí na silnicích ve vaší správě? ne

Pokud ne, jsou na silnicích ve vaší správě identifikována místa s častými nehodami 

motorkářku a následným podjetím svodidel?
ne

Dopravní značení na železničních přejezdech v křížení s PK jsou udržována a 

zkvalitňována:

pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem 

Rozhledová pole úrovňových křížení PK s drahami je udržováno:

pravidelnou 

kontrolní činností 

určeným 

pracovníkem 

Ve spolupráci se SŽDC je zajišťováno, aby železniční přejezdy v křížení se silnicemi  

ve vaší správě byly zabezpečeny nejmodernějšími systémy?

ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC

K7.1 Zkvalitnit dopravní značení na železničních přejezdech v kříženích s pozemními komunikacemi všech tříd, včetně polních, lesních a účelových komunikací.                 

K7.2 Zajistit průběžnou údržbu rozhledových polí úrovňových křížení pozemních komunikací s dráhami.                          

K7.3 Zlepšovat technické zabezpečení železničních přejezdů moderními systémy pro monitorování a detekci dopravně bezpečnostních deliktů, a to včetně konkrétních viníků. Dále ověřovat a postupně nasazovat kooperativní systémy ITS pro informování řidičů v blízkém okolí 

K8 NASAZOVÁNÍ SYSTÉMŮ ITS PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU  

K8.2 Instalovat systémy na monitorování a vyhodnocování dopravní situace s možností dalších funkcionalit (detekce odcizených vozidel, kontrola platnosti technické kontroly, dálniční známky, pojištění vozidla apod.).                         

K6.5  Kontrolovat plnění povinnosti řádné péče správců pozemních komunikací, včetně údržby krajnic, příkopů a silniční zeleně; stanovit sankce za zjištěné nedostatky.                         

K6.6 Zajistit pravidelné měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek správci pozemních komunikací, označování nevyhovujících úseků dopravními značkami.                         

K6.7 Systematicky odstraňovat úseky s nevyhovujícími povrchovými parametry vozovek.                         

K6.8  Instalovat svodidla proti podjetí v místech nebezpečí vyjetí s častými nehodami takového typu.                         

K7 ZABEZPEČENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

K5.4 Zajistit výstavbu okružních křižovatek jako jednoho z činitelů bezpečné pozemní komunikace.                    

K6 ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ A POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK      

K6.1 Průběžně seznamovat odpovědné krajské pracovníky s novelami TP formou školení pro správce PK, resp. pro odpovědné pracovníky v terénu.

K6.3 Revidovat vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti a odstraňovat zjištěné nedostatky.                          

K6.4  Odstraňovat, případně chránit pevné překážky v ochranném pásmu silnic.                         

K8.2

K6.8

K7

K7.1

K6.4

K6.5

K6.6

K6.7

K7.2

K7.3

K5.4

K6

K6.1

K6.3



Česká Lípa Frýdlant
Jablonec nad 

Nisou
Jilemnice Liberec Nový Bor Semily Tanvald Turnov Železný Brod

Liberecký Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Jsou nově v roce 2018 instalována zařízení na vyhodnocení dopravní situace, vč. 

dalších funkcionalit, i na silnicích ve vaší správě?
ne

Jsou vytipovány vhodné křižovatky pro instalaci detekce jízdy/chůze na červenou, 

vč dalších funkcionalit, i na MK ve vaší správě?
ne

Pokud ano, uveďte číslo MK a staničení

Jsou nově v roce 2018 na silnicích ve vaší správě instalovány systémy WIM nebo 

nízkorychlostního vážení?
ne

Prosím specifikujte:

Byla na území ORP provedena kampaň nebo jiná aktivita pro zvýšení 

informovanosti motoristické veřejnosti o ITS ve vozidlech.
ne

Pokud ano, kým byla kampaň uskutečněna

Podporuje ORP materiálně nebo metodicky (mimo KK BESIP) realizaci dopravní 

výchovy v MŠ/ZŠ?
ano

Pokud ano, prosím popište jak:

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

Jakým způsobem ORP podporuje zapojení rodičů do dopravní výchovy?

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě

Vydáváním 

informací pro 

rodiče jak se 

bezpečně chovat v 

dopravě:

bezpečné 

převážení dětí ve 

vozidle

bezpečná jízda na 

kole

podpora bezpečné 

chůze

Podporuje ORP vlastními aktivitami (mimo aktivit KK BESIP) prevenci nebezpečí 

jízdy pod vlivem alkoholu/návykových látek?
ne

Pokud ano, prosím popište:

Je ze strany ORP kontrolována  kvalita výuky v autoškolách? ano

Jak postupujete v případě stížnosti na kvalitu výuky?

stížnost oznámíme 

na Krajský úřad 

nebo Ministerstvo 

dopravy. 

Jaká je úspěšnost vymáhání sankcí v procentech ve vašem ORP? 5-10 %

Ú5  ZVÝŠENÍ VYMAHATELNOSTI PRÁVA

Ú5.3 Zefektivnit přeshraniční vymáhání sankcí stanovených v souvislosti se spácháním vybraných dopravních                    

Ú6 DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU                            

Ú- ÚČASTNÍK

Ú1 ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ  

 Ú1.1 Materiálně a metodicky podpořit realizaci dopravní výchovy ze strany MD BESIP a zřizovatelů MŠ a ZŠ.                                                  

Ú1.2 Metodicky podpořit zapojení rodičů do systému dopravní výchovy.                         

Ú3 ZDŮRAZNĚNÍ VLIVU ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA BEZPEČNOST VŠECH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU

K8.3 Postupně zavádět systémy pro detekci jízdy (chůze) na červenou, s možností nepřetržitého snímání dopravních situací na křižovatkách a rozlišení registračních značek přestupců                         

K8.6 Vytipovat místa pro postupné zavádění systémů vysokorychlostního vážení (WIM) a odstavné plochy pro nízkorychlostní vážení vozidel.                         

V- VOZIDLO

V2 ROZŠÍŘENÍ INFORMOVANOSTI ŘIDIČE O MOŽNOSTECH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A JEJICH DOPADU NA BEZPEČNOST

V2.1 Zvýšit informovanost motoristické veřejnosti o bezpečných, účinných informačních a komunikačních systémech – ITS technologií ve vozidlech (dle doporučení Evropské komise).                         

Ú5 Ú5.3

Ú3 Ú3.1

Ú4 Ú4.5

Ú3.1  Preventivně informační aktivity zaměřit na nebezpečí plynoucí z užívání alkoholu, návykových látek a léků, nejen pro řidiče – držitele všech skupin ŘO, ale také pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.                         

Ú4 PODPORA ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V AUTOŠKOLÁCH     

Ú4.5 Provádět intenzivní státní odborný dozor a dohled nad kvalitou výuky a výcviku v autoškolách a při provádění zkoušek z odborné způsobilosti.                          

Ú1

Ú1.1

Ú1.2

V2 V2.1

K8

K8.2

K8.3

K8.6



Česká Lípa Frýdlant
Jablonec nad 

Nisou
Jilemnice Liberec Nový Bor Semily Tanvald Turnov Železný Brod

Liberecký Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Jakým způsobem je prováděno měření rychlosti vozidel v působnosti ORP?

Prováděno orientační měření ne

Prováděno měření se záznamem přestupce: ne

Pokud ano, prosím o počet zaznamenaných přestupků

Počet zaznamenaných překročení rychlosti v obci jako přestupek/trestný čin v roce 

2018

Je zajištěn dozor a dohled nad bezpečným chováním chodců všech generací k 

zajištění bezpečného přecházení ze strany obecní policie?
ano

V jakém rozsahu

jen v 

exponovaných 

hodinách

Došlo k poklesu střetů vozidel s chodci na rizikových místech v obci, zvláště v 

exponovaných hodinách?

Je zajištěna kontrola přítomnosti alkoholu u řidičů ze strany obecní policie 

dostatečným vybavením technickými prostředky?
ne

Počet zaznamenaných přestupků obecní policií v ORP:

Z toho kvalifikováno jako trestný čin:

Došlo ke zvýšení počtu kontrol obecní policie zaměřených na řízení pod vlivem 

alkoholu oproti předchozímu roku?
ne

Je v obcích vašeho ORP vytvořena místní strategie bezpečnosti silničního provozu, 

která rozpracovává problematiku jednotlivých obcí, ev. je vytvořena na úrovni 

ORP?

ne

Kdo z obce/ORP odpovídá za plnění aktivit:

Ú6.2 Rozšířit měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích, které jsou v působnosti obce.                    

Ú6.4 Zajistit dohled ze strany obecní policie k zajištění bezpečného přecházení chodců, zejména dětí a školní mládeže v exponovaných hodinách před zahájením výuky a po jejím skončení, seniorů a zdravotně handicapovaných osob.                    

P6 P6

Ú6

Ú6.2

Ú6.4

Ú6.5

Ú6.5 Kontroly ze strany obecní policie zaměřit na řízení pod vlivem alkoholu.                    

P- PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

PPODPORA REALIZACE PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ NSBSP

P6 Vytvořit krajské a místní Strategie bezpečnosti silničního provozu, jako nezbytného dokumentu k plnění NSBSP. Poskytovat veřejnosti pravidelné informace o těchto strategiích a jejich plnění na webových stránkách kraje/obce.            



Aš Cheb Karlovy Vary Kraslice Mariánské Lázně Ostrov Sokolov

Bezpečnostní audit proveden ve Fázi 1 a 2 na novostavbě silnice č ne

U změny dokončené stavby silnice č. ne

BA neproveden z důvodu:

nedostatku 

odborných 

pracovníků

Nehodová lokalita sanována v roce 2018 na MK nehodová lokalita není

Sanována v roce 2018 na základě podnětu Policie ČR ano ne

Nehodový úsek sanován: ano

Upraveno:

osazeno 

dopravními 

značkami

Správce PK poskytl zpětnou informaci Policii ČR o způsobu úpravy nehodové 

lokality:
ne

Počet odstraněných reklamních zařízení podél MK 0 0

Počet revidovaných reklamní zařízení na MK 0 0 7

Počet neprodloužený smluv pronájmu silničních pomocných pozemků: 0 10

Počet odstraněných reklamních zařízení v režimu zvláštního užívání PK z důvodu 

nezabezpečení místa proti střetnutí vozidel s reklamním zařízením:
0 0 2

Byly realizovány "Zóny 30" na silnicích ve vaší správě? ne ano ne

Na silnici č., staničení Štúrova ul. Ostrov

Instalace nových vjezdových ostrůvků na stávajících MK ne ano ne

Instalace vjezdových ostrůvků na nových MK realizována v roce 2018? ne ano ne

Byly realizovány dělící pásy na MK ve vaší správě? ne ano ne

Byly realizovány parkovací pruhy na MK ve vaší správě? ne ano ne

Byly realizovány odbočovací pruhy na MK ve vaší správě? ne ne ne

Byla zlepšena přehlednost přechodů pro chodce na MK ve vaší správě? ne ano ne

Na silnici č., staničení Štúrova ul. Ostrov

Délka cyklostezek vybudovaných v roce 2018 v km

v extravilánu 0 0

v intravilánu 0 0

Délka cyklotras vybudovaných v roce 2018 v km

K2 APLIKACE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ A NÁVAZNÝCH LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ PRO BEZPEČNĚJŠÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

K4 ÚPRAVY DOPRAVNÍHO PROSTORU PRO ZRANITELNÉ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU

K2

K2.1

K2.2

K2.2 Zintenzívnit a pravidelně vyhodnocovat kontrolní činnosti v oblasti dodržování zákonných podmínek pro provozování reklamních zařízení v ochranných pásmech všech typů pozemních komunikací a plnění 

K4

K4.1

K4.1 Prosazovat systematický rozvoj „Zón 30“ na obslužných komunikacích.                    

Karlovarský Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

K1

K1.2

K1.2 Provádět bezpečnostní inspekce v rozsahu vymezeném v kapitole 4.1 „Metodiky provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikaci“ na všech druzích pozemních komunikací.                    

K1.3

K1.3 Postupně sanovat nehodové lokality identifikované dle mapového portálu http://sykrik.vectormap.cz/ a dle metodiky http://ideko.cdv.cz/                    

K1.5

K1.5 Na základě vyjádření PČR k nehodovému úseku či místu vážné dopravní nehody postupně odstraňovat tyto úseky a povinně poskytnout zpětnou informaci, jaká úprava nehodového úseku/rizikové lokality byla 

KOMUNIKACE

K1 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE „BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA“ 2008/96/ES A JEJÍ ROZŠÍŘENÍ NA OSTATNÍ SÍŤ SILNIC   

K2.1 Dodržovat zákaz zřizování a provozování reklamních zařízení podél dálnic a silnic I. třídy, s výjimkou označení provozoven nacházejících se v blízkosti pozemní komunikace a nabízejících služby bezprostředně 

K4.4

K4.4  Zajistit úpravy bezpečného dopravního prostoru                        

K4.5

K4.5 Zlepšovat přehlednost přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti.                    

K4.7

K4.7 Budovat bezpečnou cyklistickou infrastrukturu. Pro bezpečnost a komfort oddělené přepravy chodců a cyklistů budovat cyklistické přejezdy. http://www.czrso.cz/file/norma–csn–73–61–10–a–cyklistika/                                  



Aš Cheb Karlovy Vary Kraslice Mariánské Lázně Ostrov Sokolov
Karlovarský Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

v extravilánu 0 0

v intravilánu 0 0

Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj sdíleného prostoru pro zrovnoprávnění všech 

druhů dopravy na MK?
ne ne ne

Uveďte na počet km MK, kde je vytvořen sdílený prostor. 0 km

Revize stavebního uspořádání provedena na silnicích ve vaší správě: ne ano ne

Revize srozumitelnosti a viditelnosti dopravního značení na silnicích ve vaší správě 

prováděna:
ne ano ano

Jak často: ročně měsíčně

Jaká technická opatření na křižovatkách silnic ve vaší správě byla uplatněna (viz 

výše)?

vodorovné a svislé 

DZ

Úprava dopravními 

značkami a zařízeními.

Revize rozhledových trojúhelníků na silnicích ve vaší správě byla prováděna: ne ne ano

Pokud ano, prosím o údaj, jak často je prováděna: ročně

Byla provedena výstavba okružních křižovatek na MK ve vaší správě? ano ne ne

Na silnici č., staničení III/2116

Jakým způsobem jsou seznamováni pracovníci správy údržby komunikací ve vaší 

správě s novelami TP?

Formou e-

learningu,

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

samostudiem 

odpovědných 

pracovníků

Kontrolujete, jak je prováděna revize vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti?
Náhodně určeným 

pracovníkem MÚ

Odpovědnost je 

plně v kompetenci 

pracovníků správy 

a údržby MK

Pravidelně měsíčně 

určeným pracovníkem 

MÚ 

Jakým způsobem zjišťujete neochráněné překážky na komunikacích ve vaší správě:
Náhodnou 

kontrolní činností

Je plně v 

pravomoci 

pracovníků správy 

a údržby silnic

Je plně v pravomoci 

pracovníků správy a 

údržby silnic. 

Náhodnou kontrolní 

činností.

K6.1 Průběžně seznamovat odpovědné krajské pracovníky s novelami TP formou školení pro správce PK, resp. pro odpovědné pracovníky v terénu.

K6.3 Revidovat vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti a odstraňovat zjištěné nedostatky.                          

K6.4  Odstraňovat, případně chránit pevné překážky v ochranném pásmu silnic.                         

K5 ÚPRAVY KŘIŽOVATEK

K6 ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ A POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK      

K6.5  Kontrolovat plnění povinnosti řádné péče správců pozemních komunikací, včetně údržby krajnic, příkopů a silniční zeleně; stanovit sankce za zjištěné nedostatky.                         

K4.8 Rozvíjet sdílený prostor na místních komunikacích.                        

K5

K5.1

K5.1 Revidovat stavební uspořádání, srozumitelnost a viditelnost dopravního značení (nejen u křižovatek).                    

K5.2

K5.2 Uplatňovat technická opatření na křižovatkách k zamezení nedání přednosti v jízdě a to jak v extravilánu, tak i intravilánu.                    

K5.3

K5.3 Revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek pozemních komunikací.                    

K5.4

K5.4 Zajistit výstavbu okružních křižovatek jako jednoho z činitelů bezpečné pozemní komunikace.                    

K6.1

K6.3

K6.4

K4.8

K6



Aš Cheb Karlovy Vary Kraslice Mariánské Lázně Ostrov Sokolov
Karlovarský Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Jakým způsobem zjišťujete, zda pracovníci správy a údržby silnic ve vaší správě 

vykonávají činnost v souladu se zákonem?

Náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích ze 

strany Policie ČR

Náhodnou kontrolní 

činností.

Je prováděno měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek na MK správci 

PK?
ano ano ne

Jsou úseky vozovek s nevyhovujícím povrchem označovány dopravními značkami 

správci PK?
ano ano ano

Jsou odstraňovány úseky silnic s nevyhovujícími parametry povrchu vozovky? ne ano ano

Opravy prováděny na celých úsecích ano ano ano

Jen opravy míst, kde jsou velké výtluky ano ano

Jsou instalována svodidla proti podjetí na silnicích ve vaší správě? ne ano ne

Pokud ne, jsou na silnicích ve vaší správě identifikována místa s častými nehodami 

motorkářku a následným podjetím svodidel?
ne ne ne

Dopravní značení na železničních přejezdech v křížení s PK jsou udržována a 

zkvalitňována:

Náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR 

Rozhledová pole úrovňových křížení PK s drahami je udržováno:
Náhodnou 

kontrolní činností

Na základě 

oznámení o 

nedostatcích na 

MK ze strany 

Policie ČR

Ve spolupráci se SŽDC je zajišťováno, aby železniční přejezdy v křížení se silnicemi  

ve vaší správě byly zabezpečeny nejmodernějšími systémy?

ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC 

ponecháváme 

pouze v 

kompetenci SŽDC 

Jsou nově v roce 2018 instalována zařízení na vyhodnocení dopravní situace, vč. 

dalších funkcionalit, i na silnicích ve vaší správě?
ne ne ne

Jsou vytipovány vhodné křižovatky pro instalaci detekce jízdy/chůze na červenou, 

vč dalších funkcionalit, i na MK ve vaší správě?
ne ne ne

Pokud ano, uveďte číslo MK a staničení

Jsou nově v roce 2018 na silnicích ve vaší správě instalovány systémy WIM nebo 

nízkorychlostního vážení?
ne ne ne

Prosím specifikujte:

K6.6 Zajistit pravidelné měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek správci pozemních komunikací, označování nevyhovujících úseků dopravními značkami.                         

K7.2 Zajistit průběžnou údržbu rozhledových polí úrovňových křížení pozemních komunikací s dráhami.                          

K6.8  Instalovat svodidla proti podjetí v místech nebezpečí vyjetí s častými nehodami takového typu.                         

K7.1 Zkvalitnit dopravní značení na železničních přejezdech v kříženích s pozemními komunikacemi všech tříd, včetně polních, lesních a účelových komunikací.                 

K8

K8.2

K8.2 Instalovat systémy na monitorování a vyhodnocování dopravní situace s možností dalších funkcionalit (detekce odcizených vozidel, kontrola platnosti technické kontroly, dálniční známky, pojištění vozidla apod.).

K8.3

K8.3 Postupně zavádět systémy pro detekci jízdy (chůze) na červenou, s možností nepřetržitého snímání dopravních situací na křižovatkách a rozlišení registračních značek přestupců                         

K8.6

K8.6 Vytipovat místa pro postupné zavádění systémů vysokorychlostního vážení (WIM) a odstavné plochy pro nízkorychlostní vážení vozidel.                         

K7 ZABEZPEČENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

K6.8

K6.7 Systematicky odstraňovat úseky s nevyhovujícími povrchovými parametry vozovek.                         

K7

K7.1

K7.2

K7.3 Zlepšovat technické zabezpečení železničních přejezdů moderními systémy pro monitorování a detekci dopravně bezpečnostních deliktů, a to včetně konkrétních viníků. Dále ověřovat a postupně nasazovat 

K7.3

K6.5

K6.6

K6.7

K8 NASAZOVÁNÍ SYSTÉMŮ ITS PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU  



Aš Cheb Karlovy Vary Kraslice Mariánské Lázně Ostrov Sokolov
Karlovarský Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Byla na území ORP provedena kampaň nebo jiná aktivita pro zvýšení 

informovanosti motoristické veřejnosti o ITS ve vozidlech.
ne ne

Pokud ano, kým byla kampaň uskutečněna

Podporuje ORP materiálně nebo metodicky (mimo KK BESIP) realizaci dopravní 

výchovy v MŠ/ZŠ?
ne ano

Pokud ano, prosím popište jak:

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

MŠ

nákup pomůcek 

pro výuku DV pro 

ZŠ

finanční podpora 

provozovatelů DDH

Jakým způsobem ORP podporuje zapojení rodičů do dopravní výchovy?

Pořádání aktivit 

pro rodiče a děti 

zaměřené na 

bezpečnost v 

dopravě 

2018 nebyl program se 

zapojením rodičů

Podporuje ORP vlastními aktivitami (mimo aktivit KK BESIP) prevenci nebezpečí 

jízdy pod vlivem alkoholu/návykových látek?
ano ano ano

Pokud ano, prosím popište:
Informační kanály, 

internet
besedy ve školách

Formou přednášek pro 

děti a programu pro 

seniory.

Je ze strany ORP kontrolována  kvalita výuky v autoškolách? ano ano ne

Jak postupujete v případě stížnosti na kvalitu výuky?
stížnost nebyla 

evidována

stížnost nebyla 

evidována

Jaká je úspěšnost vymáhání sankcí v procentech ve vašem ORP? 5-10 % 5-10 % 5-10 %

Ú5  ZVÝŠENÍ VYMAHATELNOSTI PRÁVA

Ú6 DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU                            

 Ú1.1 Materiálně a metodicky podpořit realizaci dopravní výchovy ze strany MD BESIP a zřizovatelů MŠ a ZŠ.                                                  

Ú3 ZDŮRAZNĚNÍ VLIVU ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA BEZPEČNOST VŠECH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU

Ú4 PODPORA ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V AUTOŠKOLÁCH     

Ú5 Ú5.3
Ú5.3 Zefektivnit přeshraniční vymáhání sankcí stanovených v souvislosti se spácháním vybraných dopravních                    

Ú6.2 Rozšířit měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích, které jsou v působnosti obce.                    

Ú3 Ú3.1

Ú3.1  Preventivně informační aktivity zaměřit na nebezpečí plynoucí z užívání alkoholu, návykových látek a léků, nejen pro řidiče – držitele všech skupin ŘO, ale také pro ostatní účastníky provozu na pozemních 

Ú4 Ú4.5

Ú4.5 Provádět intenzivní státní odborný dozor a dohled nad kvalitou výuky a výcviku v autoškolách a při provádění zkoušek z odborné způsobilosti.                          

Ú1 ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ  

Ú1

Ú1.1

Ú1.2

Ú1.2 Metodicky podpořit zapojení rodičů do systému dopravní výchovy.                         

V2 ROZŠÍŘENÍ INFORMOVANOSTI ŘIDIČE O MOŽNOSTECH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A JEJICH DOPADU NA BEZPEČNOST

V- VOZIDLO

V2 V2.1

V2.1 Zvýšit informovanost motoristické veřejnosti o bezpečných, účinných informačních a komunikačních systémech – ITS technologií ve vozidlech (dle doporučení Evropské komise).                         

Ú- ÚČASTNÍK



Aš Cheb Karlovy Vary Kraslice Mariánské Lázně Ostrov Sokolov
Karlovarský Aktivita

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Jakým způsobem je prováděno měření rychlosti vozidel v působnosti ORP?

Prováděno orientační měření ano ano ano

Prováděno měření se záznamem přestupce: ne ne ano

Pokud ano, prosím o počet zaznamenaných přestupků 6633

Počet zaznamenaných překročení rychlosti v obci jako přestupek/trestný čin v 

roce 2018
6633

Je zajištěn dozor a dohled nad bezpečným chováním chodců všech generací k 

zajištění bezpečného přecházení ze strany obecní policie?
ano ano ano

V jakém rozsahu

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v 

exponovaných 

hodinách

jen v exponovaných 

hodinách

Došlo k poklesu střetů vozidel s chodci na rizikových místech v obci, zvláště v 

exponovaných hodinách?
ne ano ano

Je zajištěna kontrola přítomnosti alkoholu u řidičů ze strany obecní policie 

dostatečným vybavením technickými prostředky?
ano ano ano

Počet zaznamenaných přestupků obecní policií v ORP: 2 2 0

Z toho kvalifikováno jako trestný čin: 0 0 0

Došlo ke zvýšení počtu kontrol obecní policie zaměřených na řízení pod vlivem 

alkoholu oproti předchozímu roku?
ne ne ne

Je v obcích vašeho ORP vytvořena místní strategie bezpečnosti silničního provozu, 

která rozpracovává problematiku jednotlivých obcí, ev. je vytvořena na úrovni 

ORP?

ne ne ano

Kdo z obce/ORP odpovídá za plnění aktivit: koordinátoři BESIP

P- PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

PPODPORA REALIZACE PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ NSBSP

P6 P6

Ú6

Ú6.2

Ú6.4

Ú6.4 Zajistit dohled ze strany obecní policie k zajištění bezpečného přecházení chodců, zejména dětí a školní mládeže v exponovaných hodinách před zahájením výuky a po jejím skončení, seniorů a zdravotně 

Ú6.5

Ú6.5 Kontroly ze strany obecní policie zaměřit na řízení pod vlivem alkoholu.                    

P6 Vytvořit krajské a místní Strategie bezpečnosti silničního provozu, jako nezbytného dokumentu k plnění NSBSP. Poskytovat veřejnosti pravidelné informace o těchto strategiích a jejich plnění na webových stránkách 



Bezpečnostní audit proveden ve Fázi 1 a 2 na novostavbě silnice č

U změny dokončené stavby silnice č. II/438 Holešov, OK Tovární

BA neproveden z důvodu: nedostatku finančních prostředků

Jedná se o silnice II. třídy - průjezdných úseků zařazených do sítě TEN T? ne ne

BI provedena na silnici, staničení.

III/2099, st. km 7,520 - 7,885

III/21036, st. km 1,000 - 1,580

III/21219, st. km 2,631 a III/21233, st. km 

1,748, křižovatka

II/217, st. km 2,930, křižovatka

III/21042, st. km 2,400 - 2,800

II/210, st. km 55,591 a III/21028, st. km 

0,000, křižovatka

II/212, st. km 41,450 - 41,750

II/606, st. km 16,600 - 17,000

III/22129, st. km 5,300 - 5,450

II/230, st. km 87,650 - 87,900

III/42826 Staré Město (křižovatka se silnicí 

III/42824)

II/495 Nezdenice, uzl. úsek č.11 "Šumice" km 

7,325-UÚ12 "Houpavá" km 0,087; celkem 400 m

II/432 Holín, UÚ 4 "U Zatáčky" 0,000-0,625

BI neprovedena z důvodu: nedostatku finančních prostředků

Nehodová lokalita sanována

II/230

II/222

II/209

Sanována v roce 2018 na základě podnětu Policie ČR

Nehodový úsek sanován: ano ne

Upraveno: osazeno dopravními značkami

Správce PK poskytl zpětnou informaci Policii ČR o způsobu úpravy nehodové 

lokality:
ano

Počet odstraněných reklamních zařízení podél silnic II. třídy 1 0

Počet odstraněných reklamních zařízení podél silnic III. třídy 0 0

Počet revidovaných reklamní zařízení na MK

Počet neprodloužený smluv pronájmu silničních pomocných pozemků:

Počet odstraněných reklamních zařízení v režimu zvláštního užívání PK z důvodu 

nezabezpečení místa proti střetnutí vozidel s reklamním zařízením:
0 0

Na silnici č., staničení

Instalace nových vjezdových ostrůvků na stávajících PK ano ne

Instalace vjezdových ostrůvků na silnicích II. třídy ano ne

Instalace vjezdových ostrůvků na silnicích III. třídy ne

Instalace vjezdových ostrůvků na nových PK ne ne

Byly realizovány dělící pásy na silnicích II. třídy ne ne

Byly realizovány dělící pásy na silnicích III. třídy ne ne

Byly realizovány parkovací pruhy na silnicích II. třídy ano ano

Byly realizovány parkovací pruhy na silnicích III. třídy ano ne

Byly realizovány odbočovací pruhy  na silnicích II. třídy ne ano

Byly realizovány odbočovací pruhy na silnicích III. třídy ne ne

Byla provedena úprava bezpečného dopravního prostoru na silnicích ve vaší 

správě?
ano ano

K2 APLIKACE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ A NÁVAZNÝCH LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ PRO BEZPEČNĚJŠÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE   

K4.3  Realizovat dělicí pásy, parkovací a odbočovací pruhy na silnicích I., II. a III. třídy.  

K4 ÚPRAVY DOPRAVNÍHO PROSTORU PRO ZRANITELNÉ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU  

K4.2

K2.1K2

K4.2 Instalovat vjezdové ostrůvky na stávajících komunikacích a nových stavbách.

K4.4 Zajistit úpravy bezpečného dopravního prostoru.   

K4.3

K - KOMUNIKACE

Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková 

organizace

KRAJSKÁ SPRÁVA A 

ÚDRŽBA SILNIC
Aktivita

K1 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE „BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA“ 2008/96/ES A JEJÍ ROZŠÍŘENÍ NA OSTATNÍ SÍŤ SILNIC    

K1

K1.1

K1.1 Provádět bezpečnostní audit ve všech fázích projektové dokumentace na novostavbách na síti TEN-T, na ostatní síti minimálně ve Fázi 2 – posouzení Dokumentace pro 

K1.2 Provádět bezpečnostní inspekce v rozsahu vymezeném v kapitole 4.1 „Metodiky provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikaci“ na všech druzích pozemních 

K1.3 Postupně sanovat nehodové lokality identifikované dle mapového portálu http://sykrik.vectormap.cz/ a dle metodiky http://ideko.cdv.cz/

K1.2

K1.3

K2.1 Dodržovat zákaz zřizování a provozování reklamních zařízení podél dálnic a silnic I. třídy, s výjimkou označení provozoven nacházejících se v blízkosti pozemní 



Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková 

organizace

KRAJSKÁ SPRÁVA A 

ÚDRŽBA SILNIC
Aktivita

na silnici č., staničení

II/198

III/21217

II/606

III/21240

III/2172

III/2204

II/487 Huslenky (uú 4 "Huslenky" 1,920-2,169; uú 

5 "Dolní Hrachoveček" 0,000-0,421)

II/481 Velké Karlovice (uú 3 "Soláň" km 9,636-

12,213)

II/487 Hovězí (uú 2 "Hovězí km 2,300-2,950; uú 3 

"Hovězí střed" km 0,000-0,081; uú 4 "Huslenky" 

km 0,000-0,806; III/4873a, uú č. 1 "Hořansko" km 

0,000-0,190)

Byla zlepšena přehlednost přechodů pro chodce na silnicích ve vaší správě? ano ano

Na silnici č., staničení

II/198

III/21217

II/606

III/21240

III/2172

III/2204

III/21217

II/606

III/2136

II/198

II/487 Huslenky 

II/481 Velké Karlovice 

II/487 Hovězí

II/437 Ratiboř 

III/36741 Sulimov

III/05019 Zlechov 

II/490 Rymice  

III/42820 Traplice 

III/05726 Val. Bystřice 

II/496 Luhačovice 

III/43227 Mílovice

II/438 Holešov 

III/43828 Bystřice pod Hostýnem

III/4915 Zlín Štípa, ul. Zámecká

Revize stavebního uspořádání provedena na silnicích ve vaší správě: ano

Revize srozumitelnosti a viditelnosti dopravního značení na silnicích ve vaší 

správě prováděna:
ano

Jak často: měsíčně

Revize rozhledových trojúhelníků na silnicích ve vaší správě byla prováděna: ano

Pokud ano, prosím o údaj, jak často je prováděna: ročně

Byla provedena výstavba okružních křižovatek na silnicích ve vaší správě? ano

Na silnici č., staničení
II/438 Holešov (OK s MK ul. Tovární)

II/487 Hovězí

Jakým způsobem jsou seznamováni pracovníci správy údržby komunikací ve vaší 

správě s novelami TP?
Samostudiem odpovědných pracovníků Samostudiem odpovědných pracovníků

Jak často je prováděna revize vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti?
Pravidelně měsíčně určeným pracovníkem 

SÚS
Pravidelně měsíčně určeným pracovníkem SÚS

Kolik pevných překážek bylo odstraněno na silnicích ve vaší správě 359 0

Z toho na silnicích II. třídy 125

Kolik pevných překážek na silnicích ve vaší správě bylo ochráněno 54

Z toho na silnicích II. třídy 2

Je prováděno měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek na silnicích 

II. třídy
ne ne

Je prováděno měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek na silnicích 

III. třídy
ne ne

K5 ÚPRAVY KŘIŽOVATEK

K6 ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ A POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK    

K5.1 Revidovat stavební uspořádání, srozumitelnost a viditelnost dopravního značení (nejen u křižovatek).

K5.3 Revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek pozemních komunikací.

K5.4 Zajistit výstavbu okružních křižovatek jako jednoho z činitelů bezpečné pozemní komunikace.

 K6.1 Průběžně seznamovat odpovědné krajské pracovníky s novelami TP formou školení pro správce PK, resp. pro odpovědné pracovníky v terénu  

K6.3 Revidovat vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti a odstraňovat zjištěné nedostatky.  

K6.4 Odstraňovat, případně chránit pevné překážky v ochranném pásmu silnic.  

K6.6 Zajistit pravidelné měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek správci pozemních komunikací, označování nevyhovujících úseků dopravními  

K6.3

K6.4      

K6.6

K4

K5.1

K5.3

K5.4

K5

K4.4

K6.1



Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková 

organizace

KRAJSKÁ SPRÁVA A 

ÚDRŽBA SILNIC
Aktivita

Jsou úseky vozovek s nevyhovujícím povrchem označovány dopravními 

značkami správci PK?
ne ano

Jsou odstraňovány úseky silnic s nevyhovujícími parametry povrchu vozovky? ano ano

Opravy prováděny na celých úsecích ne ano

Jen opravy míst, kde jsou velké výtluky ano ano

Jsou instalována svodidla proti podjetí na silnicích ve vaší správě? ne ne

Pokud ne, jsou na silnicích ve vaší správě identifikována místa s častými 

nehodami motorkářku a následným podjetím svodidel?
ne ne

Jsou zaváděny prvky fyzického oddělení protisměrných jízdních pruhů na 

silnicích ve vaší správě?
ne ne

Pokud ne, jsou vytipovány vhodné silnice ve vaší správě pro uplatnění opatření? ne ne

Jaká opatření byla uplatněna na silnicích ve vaši správě k eliminaci střetu vozidel 

s volně žijícími živočichy?

bariery pro živočichy, pachové ohradníky, 

umístění dopravní značky A14, s použitím 

symbolu i jiného volně žijícího živočicha

pachové ohradníky, umístění dopravní značky 

A14, s použitím symbolu i jiného volně žijícího 

živočicha

Dopravní značení na železničních přejezdech v křížení s PK jsou udržována a 

zkvalitňována:

Na základě oznámení o nedostatcích na PK 

ze strany Policie ČR

Pravidelnou kontrolní činností  určeným 

pracovníkem SÚS

Rozhledová pole úrovňových křížení PK s drahami je udržováno:
Na základě oznámení o nedostatcích na PK 

ze strany Policie ČR

Na základě oznámení o nedostatcích na PK ze 

strany Policie ČR

Ve spolupráci se SŽDC je zajišťováno, aby železniční přejezdy v křížení se 

silnicemi  ve vaší správě byly zabezpečeny nejmodernějšími systémy?
ne, ponecháváme pouze v kompetenci SŽDC ano

Jsou nově v roce 2018 instalována zařízení na vyhodnocení dopravní situace, vč. 

dalších funkcionalit, i na silnicích ve vaší správě?
ne ano

Jsou nově v roce 2018 na silnicích ve vaší správě instalovány systémy WIM nebo 

nízkorychlostního vážení?
ne ne

K8 K8.7
Jsou nově v roce 2018 na silnicích ve vaší správě instalovány inteligentní 

dopravní systémy snižující dopravní nehodovost:
ne ne

K6.8 Instalovat svodidla proti podjetí v místech nebezpečí vyjetí s častými nehodami takového typu.  
K6

K6.9

K6.11

K6.9 Ověřovat možnosti prvků fyzického oddělení protisměrných jízdních pruhů na dvoupruhových silnicích, s jejich následnou instalací na vybraných úsecích.  

K6.11 V místech častých střetů dopravních prostředků s volně žijícími živočichy na komunikacích uplatnit vhodná opatření k jejich omezení.  

K6.7 Systematicky odstraňovat úseky s nevyhovujícími povrchovými parametry vozovek.  

K6.7

K6.8

K8 NASAZOVÁNÍ SYSTÉMŮ ITS PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU



Asociace dopravních psychologů Asociace autoškol České republiky, z.s. CBJ - s-drive

Zapojuje se vaše asociace do preventivních aktivit pro motoristickou 

veřejnost?
ano ano

Pokud ano, prosíme o popis činností.

Asociace autoškol z.s. v souladu v souladu se 

svými stanovami pořádá semináře pro 

učitele autoškol, lektory školicích středisek a 

provozovatele autoškol, při kterých účastníci 

získávají informace, které mohou dále 

předávat veřejnosti při jejích působení v 

lokálním měřítku. Domníváme se však, že ani 

MD ČR, ani např. BESIP se nesnaží aktivně v 

této věci oslovovat autoškoly s nabídkou 

informací o těchto systémech a záleží pouze 

na soukromých aktivitách jednotlivých 

spolků, či provozovatelů autoškol, zda se k 

takovým informacím dostanou a budou 

schopni je dále sdělovat řidičům.

Pořádání kurzů bezpečné jízdy pro 

jednotlivce a společnosti. Kurzy bezpečné 

jízdy pro seniory JEDU S DOBOU cca 600 

řidičů ve věku 65+. Společný motokurz s 

PČR - Začněme spolu kolama dolů . Ladies 

kurz bezpečné jízdy s Besip. Den 

otevřených dveří na Polygonu. Semináře a 

přednášky pro střední a vysoké školy.

Zapojení rodičů do systému dopravní výchovy?

Jak velká cílová skupina byla oslovena?

Místo realizace projektu

Prostředky kampaně:

Byl realizován projekt na oslovení mladých řidičů s důrazem na rozvoj 

bezpečného chování?

Název projektu:

Jak velká cílová skupina byla oslovena?

V kterém kraji ČR?

Prostředky kampaně:

Byl realizován projekt na oslovení řidičů s důrazem na používání 

bezpečnostních pásů a zádržných systémů pro děti?

Jak velká cílová skupina byla oslovena?

Specifikace místa realizace projektu:

Prostředky kampaně:

Preventivní aktivity zaměřené na řidiče nákladních vozidel jsou součástí výuky 

a výcviku v AŠ?
ano

V - VOZIDLO

Ú2 PREVENTIVNĚ INFORMAČNÍ AKTIVITY

Ú4 PODPORA ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V AUTOŠKOLÁCH

Ú4.2 Do výuky v autoškolách zavést oblast vzdělávání informovanosti žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu A  B:

Ú4.2

Aktivita
NNONestátní neziskové 

organizace

V2.1V2

V2.1

V2 ROZŠÍŘENÍ INFORMOVANOSTI ŘIDIČE O MOŽNOSTECH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A JEJICH DOPADU NA BEZPEČNOST

ÚČASTNÍK

Ú1 ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ     

Ú2.10

Ú1 Ú1.2

Ú1.2 Metodicky podpořit zapojení rodičů do systému dopravní výchovy.

Ú2.1

Ú2.1 Preventivně informační aktivity zaměřit na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, zvláště ze strany mladých řidičů, s důrazem na rozvoj bezpečného chování.

Ú2.2

Ú2.2 Preventivně informační aktivity zaměřit na používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů, zvláště na zadních sedadlech.
Ú2

Ú2.10 Preventivní aktivity zaměřit na řidiče nákladních vozidel, s cílem prohlubovat znalosti interakce nákladních vozidel a osobních vozidel (chodců, cyklistů a motocyklistů).   
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Aktivita

NNONestátní neziskové 

organizace

Oblast vzdělávání  (specifické jízdní vlastnosti nákladních vozidel v silničním 

provozu) je součástí výuky a výcviku v AŠ?
ano

Oblast vzdělávání  (chování řidiče motocyklu v interakci s dalšími motorovými 

vozidly) je součástí výuky a výcviku v AŠ?
ano

Oblast vzdělávání (vzdělávání o technologiích ITS a jízdu s vozidlem vybaveným 

elektronickými informačními, varovnými a řídicími systémy ) je součástí výuky 

a výcviku v AŠ?

ano

Zlepšení kvality výuky a výcviku v 

autoškolách i školicích střediscích a 

zkvalitňování podnikatelského 

prostředí. Dále se AA ČR z.s. snaží 

poučovat budoucí žáky autoškol o 

tom, jak si vybrat kvalitní autoškolu, 

kde se např. provádí výuka na 

vozidlech vybavených moderními 

systémy. Pořádání seminářů pro 

učitele, které mají za cíl zlepšit jejich 

kvalitu a tím zlepšovat kvalitu výcviku 

především u sk. A,B,C.

Je ze strany ADP zavedena pravidelná kontrola kvality provádění DP vyšetření? ne

Je ze strany ADP vytvořena metodická podpora pro jednotný systém DPV 

řidičů?
ano

Jednotlivé aktivity ve vazbě na odpovědné subjekty jsou detailně popsány zde: https://www.ibesip.cz/getattachment/Pro-odborniky/Narodni-strategie-

BESIP/Aktualni-strategie/Priloha-C_final.pdf

P- PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

Ú4

P18 P18

Ú4.2

Ú4.3

Ú4.4

PODPORA REALIYACE PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ NSBSP

P18 Zavést systém kontrol akreditací k provádění dopravně psychologických vyšetření.

Ú4.3 Do výuky v autoškolách zařadit chování řidiče motocyklu v interakci s dalšími motorovými vozidly pro všechny skupiny žadatelů o ŘO.   

Ú4.4  Do výuky v autoškolách zavést oblast vzdělávání o technologiích ITS a jízdu s vozidlem vybaveným elektronickými informačními, varovnými a řídicími systémy k ovládání vozidla v rámci „Výuky 


