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Zdravím všechny čtenáře a chtěl bych je již předem upozornit na novinku, která se

chystá. Možná jste již zachytili tuto zprávu ze sdělovacích prostředků, ale raději to

jistím. Na úseku opravované dálnice v katastru Ostrovačic bude v brzké době

vztyčen stacionární radar. Vyfotí každého, kdo překročí. Nebude to ale radar, jak ho

známe z ulice Brněnská. Zde se bude měřit úseková rychlost, ne okamžitá.

Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a Policie ČR se rozhodly, že zatnou

tipec všem závodníkům, kteří nerespektují nejvyšší dovolenou rychlost v

omezeních, tedy 80 nebo 100 km/h. Všichni si slibují hlavně sníženou nehodovost v

těchto opravovaných úsecích a ŘSD také zvýšení bezpečnosti zaměstnanců firem,

které dálnici opravují. Hlavně se jedná o prevenci a výchovné působení na řidiče!

Tedy pokud nebudou zrovna mimo díky tomu, že požili.

Dobrou zprávou pro nás, rosické občany, je to, že měřený úsek začíná až za

Kývalkou, takže budeme v pohodě. Druhou dobrou zprávou pro Rosice je to, že

pokuty za přestupky půjdou do pokladny města. Podle zkušebního provozu radaru v

minulém roce to asi nebude málo, zvlášť pokud bude rychlost nastavena na 80

km/h.  Osmdesátka se překračuje hodně snadno. Špatnou zprávou je, že naši

úředníci budou muset chodit asi na 24 hodinové směny, aby nápor zvládli. Tak

hrozné to asi nebude, ale pravdou je, že to bude náročné a budeme muset nějaké

úředníky asi nabrat, aby se agenda spojená s výběrem pokut zvládla. Že se úředníci z

pokut zaplatí, o to starost nemám. ostatně se předpokládá, že se příjmem z pokut

zaplatí náklady na administrativu. Otázkou je hlavně organizační stránka věci.

Nabírat nové úředníky kvůli zhruba čtyřměsíčnímu měření mi nepřipadá úplně

normální. Také je zde otázka: „Kam s nimi?“ Budova úřadu není nafukovací. Toto

musíme ještě při konzultacích s ministrem dopravy vyřešit. Zajímavé je pro řidiče

to, že prokluzní doba uplyne až po dvou letech od spáchání přestupku. Normální

řečí: v roce 2018 vám může domů přijít výzva k úhradě pokuty za přestupek

spáchaný v roce 2016. Kdo si to má pamatovat, že? To bude odvolání!

Tak uvidíme, jak to bude fungovat a zda tento systém umravnění řidičů na dálnici

bude mít očekávaný přínos. Rosice jsou pokusným králíkem, chystají se podobná

měření v dalších úsecích opravované dálnice mezi Brnem a Prahou. Někteří se

možná pak po cestě mezi oběma městy nedoplatí, budou muset prodat vozidlo a tak

se maximálně zvýší bezpečnost provozu. A o tom to je.

Jaroslav Světlík 22.3.2016 (13:19)

Dnes jsem se v Babišově věrozvěstu dočetl, že dopravní expert tvrdí,

že až si řidiči zvyknou, přestupků ubude. Tan pán se mýlí. Ubude jen

těch, co zde jezdí často a jsou domácí. Cizáci, co to neznají, budou mít

smůlu. A těch bude dost. Víme to, to jsou zkušenosti, však máme

radar.

Odpovědět

Stanislav Mikeš 22.3.2016 (21:02)

Dobrý den pane starosto a to je super zpráva, ještě bych doplnil, že

pak bude i na koupaliště a další vymoženosti pro potěšení rosického
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občana  :). Dále bych chtěl Městu a autorovi návrhu dětského

hřiště na kamínkách pogratulovat k získání dřevěného diplomu za

Kamínkové hřiště na Kamínkách v soutěži dřevěná stavba roku. S

pozdravem a krásné velikonoce přeje Vám , všem diskutujícím a

čtenářům blogu Stanislav Mikeš

Odpovědět

Jaroslav Světlík 23.3.2016 (17:43)

Pěkný den pane Mikeši, děkuji za milý příspěvek. Věřím, že v

letošním roce začneme na projektu pro nové koupaliště –

biotop pracovat a snad příští rok…. Děkuji také za gratulaci k

získání ocenění, ale musím se přiznat, že jsem jen slízl

smetanu. Díky patří autorovi návrhu a stejný dík patří i Vám

jako autorovi druhého želízka v ohni, které jsme měli ve stejné

kategorii, kde byla v soutěži o přízeň hlasujících odpočinková

zóna u kuželny. Pěkné Velikonoce všem.

Odpovědět

Troi 24.3.2016 (16:58)

Všichni ti komunističtí vypatlanci včetně vás by mohli začít

vysvětlovat, jak se má nehodovost v těch opravovaných úsecích z

aktuální z přibližně nuly vůbec snížit. Máte nějakou pokrokovou

matematiku pro pracující lid? Moje matematika totiž říká, že to jaksi

nejde, protože jenom lžete, až se vám od huby práší, a chcete na tom

jenom vytřískat prachy. Žádná nehodovost tam není i přes to, že tam

lidi jezdí podle reálných podmínek, a ne vašich čísilek vytážených z

díry, a současně tam ozbrojení cukráři nemůžou prudit s radarama,

z toho nemůžete spát, co?

Z vás všech se mi chce blít. Sice už to tam taky táhne, ale dosud se dá

na západě jezdit naprosto v klidu, nějaká překročení o pár desítek

nikdo v podstatě neřeší, hlavně tam nejsou buzerační třicítky a

padesátky na rovných přehledných úsecích. Ani u vás v těch

prdelosicích v podstatě nikdy žádná závažná nehoda vlivem rychlosti

nebyla (stejně jako rychlost tvoří celkově zavinění pouze malého

zlomku nehod na celém území), ale to vám nebrání dál blábolit žvásty

o tom, jak to teď bude bezpečný. Jako by před tím nebylo! Jde vám

jenom vo prachy, ale hlavně nenápadně, jistě.

Odpovědět

Jaroslav Světlík 29.3.2016 (12:35)

Vážený pane, respektuji Váš poněkud jiný pohled na věc.

Musím se ale ohradit vůči tomu, jak mne a další lidi titulujete.

Za sebe mohu říci, že mi nevadí, když mne nazvete

vypatlancem, protože nevím, co si mám pod tím pojmem

představit. U nás se používají jiné výrazy. Ale komunistickým?

To je silné kafe, to mi tedy vadí. S touto partou nemám nic

společného. A nikdy neměl. A že sedí ve vysoké politice? No a?

Však si je tento národ zvolil. Máme, co si zasloužíme.

S tím západem také opatrně! Vzpomeňte si na průjezd Vídní a

cestu přes rakouské obce, když jedete do Čech. Ze čtvrtka mám

jistě skvělou fotku na odělení dálniční policie v Salcburku. Asi

jste dlouho necestoval, co? Nebo je to málo na západ?

Odpovědět

David Viktora 30.3.2016 (10:40)

Pane Světlíku,

Vídní (a velkou částí Rakouska) jsem ještě nedávno v

rámci zaměstnání projížděl poměrně často a nemáte

pravdu – rychlostní limity tam jsou nastavené velice
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logicky a tak, aby nezpomalovaly transitní dopravu.

Takže vídeňské obchvatové komunikace mívají 80 –

100 km/h v intravilánu a dálniční limit mimo něj (jaký

to rozdíl kupříkladu oproti tvrdě vymáhanému a zcela

nesmyslnému omezení na 50km/h na Strakonické v

Praze, že?). Ve většině obcí je limit nastaven na 70

km/h na úsecích, kde to fakt smysl má – nepřehledné a

zátočivé silničky nebo křižovatky. Když už je někde limit

50km/h, pak to má závažný důvod a všichni těch 50 –

60km/h také jedou. Většinou jde o průjezd samým

centrem městečka nebo kolem školy apod. Jinak se limit

až na výjimky drží na maximu dané komunikace (100

km/h meziměsto, 130 km/h dálnice). Ve skutečnosti tam

všichni jezdí cca o deset nad limit (kromě výše

zmíněných případů), jede se plynule, nikdo nemá

potřebu moc předjíždět a cesta příjemně ubíhá. Nikdo

tam neprudí s radary, rychlostními pastmi a

kontrolními kontrolami jako třeba ve Vašem

zapadákově, radary jsou jasně označené a neslouží

jako inkaso další daně za bagatelní pochybení, ale jen

jako varovný prostředek. Během cca deseti let a

několika desítkách tisíc km naježděných po Rakousku

jsem potkal policii všehovšudy třikrát a to ještě z

povzdálí. Vy byste rád radar zneužil na inkaso

rychlostní daně za přestupky s neexistujícím

materiálním aspektem (typicky deset km nad limit),

tam se tyhle přestupky neřeší prakticky vůbec – cílem je

plynulost dopravy, nikoliv to, že někdo jede mírně víc.

Když už dostane někdo pokutu za rychlost, pak to bývá

za 150+ na dálnici nebo 65+ ve městě na 50km/h limitu.

Dopravní značení je přehledné, spíše minimalistické a

má přirozený smysl. Rakušané vědí, že represe nikam

nevede, že je výhodnější pro všechny nastavit rozumné

podmínky a zbytečně nebuzerovat. Stejný přístup je v

Německu, kam zase jezdím v rámci nynějšího

zaměstnání.

Myslím, že v tomto směru mají čeští starostové Vašeho

typu co dohánět.

Odpovědět

Ivana Nová 25.3.2016 (21:11)

No, nabírat úředníky, kteří nic netvoří a budou v podstatě dělat

ho.no, to se máte čím chlubit. A že to chcete platit z podlého

šmírování pod zástěrkou bezpečnosti, to je také na defenestraci.

Odpovědět

Jaroslav Světlík 29.3.2016 (12:44)

Se nechlubím paní Nová. Já bych se bez nich obešel. Ale někdo

ty papíry kvůli přestupkářům dělat musí.

Odpovědět

Přemysl Sokol 26.3.2016 (19:36)

Vážený pane starosto,jsem velmi rád,že Vám leží na srdci bezpečnost

řidičů na dálnici D1. Jako občana Rosic mne ale více zajímá

bezpečnost dopravy v Rosicích. Poslední dobou se stále více setkávám

při jízdě po ulici Husova s obousměrným parkováním na této

frekventované komunikaci,dle mého názoru je pouze otázka času,kdy

se tam stane neštěstí.Není v silách obecního úřadu na této komunikaci

parkování zakázat?Sice o tom ve Vašem oblíbeném „Babišově

věrozvěstu“ nenapíší,ale zabránilo by se nebezpečným situacím.
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Obecní pokladna by také nepřišla zkrátka,neboť provoz by se zrychlil

a radar by mohl kasírovat ještě více.

S pozdravem Sokol

Odpovědět

Jaroslav Světlík 29.3.2016 (14:52)

Vážený pane Sokole, mně vždy ležela na srdci bezpečnost účastníků

silničního provozu, především chodců v našem městě. Takže jsem rád,

že tu starost máte i Vy.

Máte pravdu, na Husově ulici sem tam auta u chodníku parkují, ale

já si nemyslím, že by to bylo nebezpečné. Silnice je přehledná, když se

jede padesátkou, není problém přibrzdit, či zastavit. Odstavená

vozidla, pokud neparkují napůl na komunikaci a napůl na chodníku,

nic neporušují. Většinou jsou tam odstavená jen na krátkou dobu.

Přesto, pokud bude vůle rosického lidu k tomu, aby zde vozidla

nestála a netvořila překážku, lze je „vyhnat“ dopravní značkou. Jen

silně pochybuji, že nám ji dopravní inženýři z Policie ČR schválí.

Odpovědět

Přemysl Sokol 30.3.2016 (22:43)

Děkuji za odpověď pane starosto,Husova ulice je sice silnicí

třetí třídy,ale provoz na ní je jako na silnici první třídy o čemž

svědčí i umístění jednoho

ze zdrojů rozpočtu našeho chudého města.Já osobně jsem spíše

zastáncem

semaforů,na kterých při překročení rychlosti naskočí

červená.Rychlý řidíč se při čekání uklidní(jízdu na červenou si

každý rozmyslí) a semafor se dá využít i pro chodce k

bezpečnému přejití vozovky. Dopravní značku zákazu stání by

jistě uvítali i inženýři od Policie ČR,jen to musí někdo

navrhnout.Odbor dopravy obecního úřadu by si s tím jistě

poradil.

S pozdravem Sokol

Odpovědět
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