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Město Krásná Lípa
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Vážená paní ředitelko,

obracím se na Vás ve věci dohledu nad bezpečností silničního provozu v našem městě.

Předmětem dlouhodobých a často opakovaných veřejných diskusí i individuálních podnětů od občanů je 
dopravní situace především na vjezdech do města, a to na komunikaci 263/II. na příjezdu od Rybniště a z 
druhé strany od Rumburku, kde jsou dlouhé, rovinaté úseky.  Podobně se na nás obrací i občané z 
komunikace 265/II, příjezd od Studánky.

Problematika byla opakovaně projednávána na zasedáních našeho zastupitelstva i v radě města. Odmítli 
jsme zatím preventivní řešení formou úsekového i okamžitého měření rychlosti, stejně tak i ukazatelů 
rychlosti, popř. semaforů s rychlostním spínáním. 

Na Varnsdorfské ulici jsme v kritickém úseku alespoň realizovali úpravu dopravního značení, na Pražské 
ulici vybudujeme v příštím roce další úsek chodníku pro pěší. Jedná se však o dílčí opatření, která sama o
sobě nepřinesou zásadní změnu v chování řidičů.

Poté, kdy bylo instalováno měření rychlosti ve Varnsdorfu a ve Studánce, a byl medializován i zájem 
Rumburku o podobné řešení, sílí opět diskuse na toto téma i v našem městě. Naposledy po závažné 
dopravní nehodě ve 44. týdnu na Pražské ulici.

Osobně se nedomnívám, že úsekové měření v každé obci je ideální řešení situace, jde z určitého pohledu 
spíše o obchodní příležitost a nepřiměřený tlak na občany. Vnímám jako zásadní roli účinné prevence ze 
strany Policie ČR. Pokud by probíhala intenzivní namátková měření rychlosti, řidiči by se přirozeně 
výrazně zklidnili. Stávající četnost kontrol je nedostatečná, na tom se shodujeme se všemi kolegy z 
okolních obcí.

Kriminalita dlouhodobě klesá, to je obecně známý a potěšující fakt. Ovšem situace v dopravě se naopak 
zhoršuje. Žádám Vás tedy o významné zvýšení preventivní činnosti v oblasti dohledu nad dodržováním 
pravidel silničního provozu, se zaměřením na dodržování nejvyšší povolené rychlosti v naší obci.

Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje
Územní odbor Děčín, OOP Děčín
plk. JUDr. Alice Zemanová
Kaštanová 2
405 58 Děčín
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Zároveň bych rád ocenil preventivní činnost policistů našeho oddělení, kteří jsou ve městě skutečně 
vidět, a osobně je vidím často řešit přestupky v dopravě. To vnímá velmi dobře i veřejnost. Koneckonců 
to vyplynulo i z diskuse ke Zprávě o bezpečnostní situaci ve městě, kterou na podzimním jednání 
Zastupitelstva města Krásná Lípa přednesl vedoucí místního oddělení pan František Steinbach.

Vážená paní ředitelko,

jsem přesvědčen, že je důležité, aby Policie ČR důsledně vymáhala dodržování zákona, o to více tam, 
kde občané vnímají zásadní ohrožení. Proto mne například nemile překvapilo, že po zveřejnění výsledků 
přípravného předběžného měření rychlosti v Rumburku, kdy se v tisku a dalších médiích objevily 
alarmující výsledky, bylo během 5 dnů zjištěno 30 tisíc překročení rychlosti, a to i se zvýšenou tolerancí 
na 60 km/h! Bohužel musím konstatovat, že nenásledovala žádná odpovídající a viditelná reakce ze 
strany Policie ČR. Nelze se pak divit, že další obce zvažují instalaci úsekového měření.

S pozdravem z Krásné Lípy                                                           

Jan Kolář
starosta města
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„Otisk úředního razítka“

����� ������ ���� � ������ �¡� ¢£¤¥¤ � £¦§ £¤ ������ ����
©̈ª«¬ £¢ ®¯£ °¢¦ ± ²�³´ª¬ §§§ µ®° °¢µ± ©¶²�´ª¬��·��©ª��¸ �����ª´��«¹º

»¼¬ ¦¦¢¤£¯µ � ½�� � ¼¾± �«�«± ¿ÀÁÂÀÃÄÅ ÆÇÈÇÉ ÊËÌÍÎÏÐÊÊÑÍÒÍÍ


		2018-11-15T12:43:31+0100
	Jan Kolář 5b5585ddbc15a6d9d6aa969d8537644e7da74fc3




