MĚŘENÍ RYCHLOSTI
Městská policie Kralupy nad Vltavou se dle zákona o obecní policii podílí mimo jiné
také na dohledu na bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Do této činnosti se řadí i měření rychlosti vozidel, které nezastupitelným způsobem
přispívá ke zklidnění dynamické dopravy a nastolení právního stavu v této zmiňované
oblasti. Strážníci obecní policie jsou oprávněni měřit rychlost vozidel dle § 79a, zák.
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů. Samotné měření rychlosti lze posuzovat jako preventivní, ale i represivní
hledisko. Prvotním záměrem strážníků, kteří měření rychlosti provádí je pak
především zvýšit pocit bezpečí občanů, eliminovat neohleduplné řidiče, kteří svou
rychlou jízdou ohrožují chodce a ostatní účastníky silničního provozu a celkově zvýšit
bezpečnost silničního provozu. Dle policejních statistik je nejčastějšími příčinami
dopravních nehod především nepozornost řidičů, nepřizpůsobení jízdy stavu
a povaze vozovky, nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly a zmiňované
překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Ze zkušeností ve městech, kde je prováděn
dohled nad dodržováním dopravních předpisů pomocí radarových měřičů rychlosti,
vyplývá jednoznačné zklidnění dopravy v měřených lokalitách. Místo, kde měření
rychlosti obecní policií probíhá, již od 1. srpna 2011 nemusí být na začátku označeno
přenosnou dopravní značkou „MĚŘENÍ RYCHLOSTI“.
Úseky pro měření rychlosti obecní policii stanovuje Policie České republiky.
V Kralupech nad Vltavou bylo povoleno měření v celém katastrálním území města
v rámci intravilánu, vč. silnice č. II/101 s časovým úsekem bez omezení.
Dle zákona o obecní policii může obec nebo obce, které nezřídily obecní policii,
uzavřít s jinou obcí v témže vyšším územním samosprávném celku (kraji), která
obecní policii zřídila, veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude obecní policie
této obce vykonávat úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem na území obce
nebo obcí, které obecní policii nezřídily a jsou smluvními stranami této smlouvy. Tuto
veřejnoprávní smlouvu uzavřelo město Kralupy nad Vltavou s obcí Nelahozeves. Na
základě této smlouvy a v jejím rozsahu mohou strážníci Městské policie Kralupy nad
Vltavou vykonávat úkoly na úseku kontrolního měření rychlosti v těchto úsecích:
 v obci Nelahozeves ul. Zagarolská a ul. Kralupská v celé délce, s časovým
úsekem bez omezení
 v obci Nelahozeves – Podhořany ul. Pod Strání, Nádražní, Vltavská,
V Loučkách a Školní s časovým úsekem bez omezení
 v obci Nelahozeves – Lešany ul. V Úvoze a ul. V Lipské s časovým úsekem
bez omezení
Městská policie Kralupy nad Vltavou používá radarové měřiče rychlosti
 stacionární

 mobilní
Stacionární radarové měřiče rychlosti jsou instalovány především v krizových
místech na hlavních průtazích města. Výhodou stacionárních radarů a
dokumentování překročení nejvyšší dovolené rychlosti je, že pracují 24 hodin denně,
bez jakékoliv potřeby obsluhy. Stacionární měřiče rychlosti jsou umístěny
v lokalitách:
 ul. Přemyslova, Kralupy nad Vltavou, mezi č. p. 33 a 69
 ul. Hybešova, Kralupy nad Vltavou, mezi č. p. 1 a 38
 ul. Velvarská, Hleďsebe II. díl, Podhořany, Nelahozeves, mezi č. p. 7 a 21
Mobilní radarový měřič rychlosti (silniční laserový rychloměr) je využíván především
v lokalitách s ohledem na stávající dopravní situaci ve městě, kde je možné ohrožení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v blízkosti školských zařízení, v místech,
kde jsou ohroženi chodci s ohledem na hustotu silničního provozu apod. Městskou
policií Kralupy n/Vlt. je využíván rychloměr výrobce Kustom Lavet, ČR, typu ProLaser
III PL-DOK I.

