
 

Město Buštěhrad 
Městský úřad Buštěhrad -  Revoluční 1/4 -  273 43 Buštěhrad 

Tel: 312 250 301 web: www.mestobustehrad.cz 

email: meu@mestobustehrad.cz 

 

 
Č.j.: 77 / 2018 – 1 

 
Vyřizuje: Dagmar Novotná 

email: novotna@mestobustehrad.cz 

tel: 312 278 036 

 

 

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Městský úřad Buštěhrad obdržel dne 10. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace.  

 

K Vašemu dotazu Vám sděluji následující: 

 

1. Město Buštěhrad, Městský úřad Buštěhrad, nevydal a ani neobdržel žádné zamítavé 

stanovisko ohledně umístění radarů v oblasti na okrajích města v ulici Tyršova. 

 

2. K umísťování dopravního značení všeho druhu na území města Buštěhradu není oprávněn 

Městský úřad Buštěhrad, ale odbor dopravy Magistrátu města Kladna, kterému Město 

Buštěhrad podává podněty žádosti o umístění dopravního značení. 

 

3. Odboru dopravy Magistrátu města Kladna byl vznesen požadavek na optimální umístění 

radarů na regulaci rychlosti na území města Buštěhradu a odbor dopravy vydal stanovisko, 

podle kterého bylo umístění zobrazovačů rychlosti v Buštěhradě zrealizováno. 

 

4. V průjezdním úseku (v obci) je rychlostní limit stanoven obecnou úpravou, tj. zákonem, a 

dohled je v kompetenci složek policie.   

Umístěním dopravního zařízení - zobrazovače okamžité rychlosti, případně omezením 

rychlostního limitu, se pak sleduje úprava rychlosti a chování v úseku, kde je to z hlediska 

bezpečnosti provozu nezbytné nebo účelné. Takovými úseky jsou ty, kde se předpokládá vyšší 

pohyb osob nebo skupin osob, zejména pak dětí, jako např. blízkost školy, školky, 

sportovišť, úřadů, apod. Omezení rychlosti v souvislém úseku, tj. např. v tomto konkrétním 

případě v celé trase průjezdu městem je za a) v rozporu s právní úpravou (§ 78 odst. 2 - 

Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní 

informace se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně 

vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý 

veřejný zájem), za b) z hlediska chování řidičů nerespektované. Tedy, aby se zajistilo 

účinnosti takové úpravy v souvislosti s rizikovým místem, musí být opatření adresné a 

konkrétní, proto odbor dopravy rozhodl o jejich umístění tak, jak je provedeno. 

 

 

S pozdravem 

Ing. arch. Daniela Javorčeková, starostka 
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Zdefika Vestf6lov6

od:
Odes16no:
Komu:
PiedmEt:

10. ledna 2018 8:27
meu@mestobustehrad.cz
Zprava z kontaktniho formulare na mestobustehrad.cz

Tprdva z kontaktniho fonmulSFe na mestobustehrad.cz

Jm6no odesilatele: 

E-mail odesilatele:

Text zprdvy:
Dobrli den, dle zdkona o svobodn6m pFistupu k infonmacim, Vas 25dan o infonmace ohlednd
zamitav6ho stanoviska mistnich uFad0 na umistEni nadan0 na oknajich m6sta v utici Tynsova
a nSsledn6 naFizeni na umist6ni pouze v blizkosti ikoty.
D6kuji a s pozdnavem, 

OdeslSno dne: lO.@L.2Ot8 @8:27




