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Dobrý den všem zajímalo by mě kolika lidem už přišla pokuta z
nového radaru? Hlavně by mě zajímalo kolik km/h vám
naměřili? Díky všem
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Upraveno 12krát. Naposledy upravil svetlikj (19. 12. 2014
15:59).
Autor Vlk, 15. 07. 2014 19:00

Komentáře
Re: Nový radar
Děkuji za důvěru v blog starosty a rád bych odpověděl na dotaz, kolika
lidem přišla pokuta z nového radaru. Mám údaj za prvních 14 dnů v
červenci. Přestupek si dovolilo udělat přesně 579 řidičů. A to jsou jen ti, co
byli již obesláni a vyzváni k zaplacení pokuty. Všem bylo naměřeno více
než 60 km/h. Takže doporučuji jezdit 50 km/h nejen po Brněnské, ale od
příštího měsíce i po Husovce. Jistě i s BMW V8 se to dá, ne?
Mgr. Jaroslav Světlík
starosta města
Autor svetlikj, 16. 07. 2014 16:04

Re: Nový radar
Dobrý den vzhledem k tomu že můj původní nick zde byl podle všeho
bezdůvodně zablokován. Píši z jiného. Vážený pane starosto je velice
přízemní podle emailové adresy soudit čím člověk jezdí. Abych vám
odpověděl samozřejmě i s bmw se dá jezdit 50 km/h. I když momentálně
bmw nejezdím.Dále chápu. že se nějak musí naplnit vykradená městská
kasa. Doufám, že peníze vybrané na pokutách budou smysluplně využity
pro rozvoj města? Je zajímavé, že několika mým známým přišla pokuta
stejně jako mě s naměřenou hodnotou přesně 60 km/h. Od první pokuty
kolem radaru jezdím tachometrových 40 km/h. Světě div se , přišla mi další
pokuta a tentokrát štavnatější. Velice by mě zajímalo zda má radar platný
certifikát? V současné době radar objíždím a čekám zda přijde další pokuta.
Autor Vlk33, 22. 07. 2014 15:36

Re: Nový radar
Pěkný den z radnice. O blokování Vašeho nicku nic nevím, ale zjistím, zda
je to možné. To s tím BMW byl jen pokus o vtip, mailová adresa mi
připadala zajímavá a čekal jsem nějakého "závodníka". Ale je mi jedno s
čím jezdíte, víc než 63 km/h přes Rosice se dá ostatně jet i na kole.
O městské vykradené kase můžete psát v minulém čase, peněz v ní je od
jisté doby (již je to skoro 4 roky) relativně dost, ale každá koruna navíc, tedy
i z radaru, se hodí. O smysluplném použití vybraných peněz nemusíte mít
také starost, věřím, že i po říjnových volbách skončí tam, kde uvažujeme,
tedy v projektu a realizaci nového rosického koupaliště a vykoupení
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státních pozemků. Také přispějí ke zvýšení bezpečnosti ve městě (nákupu
dalšího radaru :-))).
Radar má samozřejmě všechny certifikáty v pořádku a mohu vás uklidnit,
že za rohem na jiné ulici ještě měřit nedokáže. A nechejte si certifikovat
tachometr. Vyplatí se to.
Mgr. Jaroslav Světlík
starosta města
Autor svetlikj, 23. 07. 2014 11:48

Re: Nový radar
Dobrý den,
taky bych byla ráda kdyby se každý měsíc třeba v Rose zveřejnilo kolik se
vybralo a na co konkrétně byly peníze použity.
Přece jen jako daňový poplatník se nad pokutou lépe povznesu, když
uvidím, že byla využita pro rozvoj města, nikoli pro potřeby radnice.
Nedostatek financí tímto způsobem řeší více obcí, takže nic proti radaru a
navíc místní řidiče to nutí více si hlídat tachometr
Autor Hana, 09. 08. 2014 11:49

Re: Nový radar
Znovu chci zdůraznit, že nám prioritně instalací radaru nešlo o získání
finančních prostředků do městské kasy, ale především o bezpečnost
obyvatel Rosic. Každá koruna navíc v rozpočtu samozřejmě potěší. Pokud
jste tedy paní Hano také zaplatila za přestupek, pak jste podpořila
vybudování budoucího koupacího biotopu v Rosicích na místě bývalého
koupaliště. Výtěžek z pokut bude součástí rozpočtu a půjde do rezervy, kde
"šetříme" peníze na velké investice.
Mgr. Jaroslav Světlík
starosta města
Autor svetlikj, 12. 08. 2014 11:05

Re: Nový radar
Vážený pane starosto, chcete nám opravdu namluvit, že vám jde o
bezpečnost občanů Rosic?! Nad tím bych se snad jen pousmál. Bohužel
když máme v našem městě nefunkční městskou policii, která je k ničemu
tak si myslíme, že nám pomůžou tuhle instituci zastoupit radary, no budiž.
Jen bych rad věděl kolik peněz by město ušetřilo kdyby se takové instituce
zbavilo. Radar na Husovce je jistě hezká věc ale při instalaci když tam vaši
strážnici tak pěkně hlídaly, se mohly rozhlédnout i kolem sebe. Myslím tím
třeba to, že při odjezdu zpět na úřad si mohli všimnout úplně zarostlé
stopky na výjezdu Husova Brněnská, ale to věřím, že bychom chtěly asi
opravdu hodně od mužů na svém místě. Jen doufám, že to nebude návod
pro MP, kam by si měla stoupnout příště i když věřím, že místní to znají a
přespolní nás nezajímají, že ano.

Upraveno 1krát. Naposledy upravil svetlikj (21. 08. 2014 15:02).
Autor o.christ, 21. 08. 2014 11:36

Re: Nový radar
Vážený pane, na to, aby byla naše městská policie dokonale funkční by
bylo třeba, aby strážníci sloužili nonstop a byl jich dvojnásobný počet. To
jsem již psal několikrát. Sice nevím, co bude pak dělat policie státní, ale
budiž. Budeme se určitě cítit bezpečněji. A za ten pocit bezpečí si musíme
připlatit, tedy hledat zdroje, ze kterých by se dala činnost téměř dokonalé
městské policie zafinancovat. Jednou z nich je právě radar, jehož
prozatímní výtěžnost překonala všechna očekávání a já věřím, že radar
vydělá jak na nové koupaliště, tak i na "novou" městskou policii. Díky
radaru nebudou muset strážníci tak často stát u silnice, měřit rychlost sami
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a dohadovat se s přestupkáři. To za ně udělá radar a jeho systém a
strážníci se budou moci věnovat pochůzkám, zjišťování prohřešků proti
vyhláškám města, dbát na pořádek ve městě apod. Co se týká špatně
viditelné značky, děkuji za tip, bude zviditelněna.
Mgr. Jaroslav Světlík
starosta města
Autor svetlikj, 21. 08. 2014 15:18

Re: Nový radar
Děkuji za odpověď. Dobrá volba. Přeji ať zdárně vyřešíte vlastnictví
pozemků.

Upraveno 1krát. Naposledy upravil svetlikj (25. 08. 2014 11:42).
Autor Hana, 24. 08. 2014 17:20

Re: Nový radar
No potěžbanbu aby stražniku takovych jako jsou byl dvojnasobny počet! To
by jsme snad ani nepřežiy. Teda aspon ja ne! Stydim se za to že jsem tady
vyrustal a že jsem tady vubec zustal. Pamatuji si dobu kdy moji prarodiče
byli na stadioně a koupaišti zaměstnani. Jen musim řict že se všichni rodaci
z Rosic musi v hrobě obracet.

Upraveno 1krát. Naposledy upravil svetlikj (29. 08. 2014 09:44).
Autor o.christ, 27. 08. 2014 18:32

Re: Nový radar
Pane o. christ, každý se dneska za něco stydí, někdo za to, že vyrůstal v
Rosicích, někdo za to, že tak trochu nedává shodu podmětu s přísudkem.
Holt život je boj :-)

Upraveno 1krát. Naposledy upravil svetlikj (01. 09. 2014 13:12).
Autor Lukáš Hemala, 29. 08. 2014 23:29

Nutnost stacionárního radaru.
Dobrý den.
Úsekové měření rychlosti není upraveno zákonem, systém sbírá data i o
pohybu osob, které v daném úseku rychlost nepřekročily. Úsekové měření
rychlosti tak silně zasahuje do ochrany soukromí, zvláště do ochrany
osobních údajů, proto by se mělo toto měření využívat pouze v mimořádně
rizikových místech. Bylo provedeno schválení místa umístěných
stacionárních radarů kompetentním odborníkem který by označil úsek za
velmi nebezpečný a rizikový? Pokud je místo rizikové, dají se např. umístit
přes vozovku zpomalovací retardéry kdy vozidla musí zpomalit. Jak jsem
uvedl, radar zabírá velmi krátký úsek ve kterém sbírá a odesílá veškerá
data.
Teď se tedy vyskytuje otázka, jedná se opravdu o riziková místa, nebo se
měření rychlosti provádí hlavně jako nový zdroj příjmů do městské pokladny
a oháníte se slovy že jde o bezpečnost. Jaké budou Vaše reakce až si
budou občané stěžovat na nezákonné zasahování do ochrany soukromí?
Předem děkuji za odpověď.
Autor Karel, 30. 08. 2014 00:22

Re: Nový radar
Vše co píšete o ochraně soukromí je pravda. Ale mělo by být uvedeno, že
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se systém k tomu použít MŮŽE. Záleží na nastavení systému. Takže
všechny mohu ujistit, že do žádného soukromí nemůže radar zasáhnout.
Pokud tedy pojedete 50 km/h. Další Vaše poznámky o délce měřeného
úseku, rizikovosti úseku, sběru všech dat jsou v případě našeho radaru
nesmyslné. Znovu říkám, město by radar nepořizovalo, kdybychom věděli,
že řidiči budou jezdit přes Rosice dle vyhlášky. Dnes se to už naučili skoro
všichni řidiči rosičtí a ze širokého okolí. Peníze navíc se vždy do rozpočtu
hodí, co si budeme namlouvat, ale nejsou v tomto případě to nejdůležitější.
Mgr. Jaroslav Světlík
starosta města
Autor svetlikj, 01. 09. 2014 13:12

Re: Nový radar
K poznámce pana O.Christa a Hemaly: Pokud se v hrobě obracejí všichni
rodáci Rosic, pak asi nejvíc učitelka češtiny. Chudák. Taková to byla hodná
paní.
Mgr. Jaroslav Světlík
starosta města
Autor svetlikj, 01. 09. 2014 13:15

Re: Nový radar
Dobrý den.
Také jsem obdržel výzvu k úhradě pěkného obnosu za rychlost 60Km/h.
Inu, asi je radar šikulka. Peníze obratem zaplatím,ale slibuji, že při fakturaci
městu se dobře zahojím.
Ze mne koupaliště nevyrazíte. Ušetřete si na
něj poctivěji.
Pěkný den a lupičům zdar.
Ps: Je to velmi nevýchovné, když se řidič o přestupku nedozví přímo na
místě. Tudíž řeči o bezpečnosti považuji za velmi komické, až nepravdivé.

Upraveno 1krát. Naposledy upravil svetlikj (12. 09. 2014 09:51).
Autor Marek, 09. 09. 2014 09:01

Re: Nový radar
Vážený Marku, pokud Vám bylo sděleno, že jste jel 60 km/h, bylo to již po
odečtení dalších 3 km, které se považují jako možná tolerance při měření.
Kdo je lupič a nedodržuje zákony bych mohl polemizovat a komické mi to
nepřipadá. Podstatné je, že výchovné to je maximálně a bezpečnost na
průtahu městem se zvýšila. Takoví řidiči, jako Vy, již jezdí max. 50 km/hod.
A o tom to je.
Mgr. Jaroslav Světlík
starosta města
Autor svetlikj, 12. 09. 2014 09:51

Re: Nový radar
Dobry den,
pravidlo ze pokutovat a merit rychlost smi pouze policie uz neplati?
Dekuji za odpoved!

Upraveno 1krát. Naposledy upravil svetlikj (16. 09. 2014 21:13).
Autor dawe, 14. 09. 2014 07:07
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Re: Nový radar
Dobry den,
to ze smi merit a pokutovat pouze policie to uz neplati?
Dekuji za osvetu, myslim ze nebude pouze pro me.

Upraveno 1krát. Naposledy upravil svetlikj (16. 09. 2014 21:14).
Autor dawe, 14. 09. 2014 09:31

Re: Nový radar
Dobrý den. Co která policie může dělat, určují zákony. Základní informace
jsou uvedeny třeba na těchto stránkách:
[www.auto.cz]
Mgr. Jaroslav Světlík
starosta města
Autor svetlikj, 16. 09. 2014 21:24

Re: Nový radar
Dobry den,
chtel bych se zeptat, jak to je s pokutovanim auta s cizi SPZ, pokud melo
rychlost pres 60..?
Dekuji za odpoved

Upraveno 1krát. Naposledy upravil svetlikj (26. 09. 2014 09:31).
Autor seznamcz, 19. 09. 2014 16:47

Re: Nový radar
Dobrý den, s pokutováním zahraničních řidičů je to složité. Prostě máme
smůlu, postihnout je za jejich přestupky následně v podstatě není možné.
Nejsme schopni, díky nemožnosti přístupu do databáze ani v rámci EU,
dohledat provozovatele (majitele) vozidla. Tuto možnost má jedině Policie
ČR a to ještě v rámci trestního řízení. Chystá se možnost, že by přes
Ministerstvo vnitra toto bylo v budoucnu možné v rámci EU. Tam ale
pochybuji, že by se veškerá adiministrativa stihla do 60 dnů, jak je
předepsáno. Takže se tyto přestupky odkládají.
Mgr. Jaroslav Světlík
starosta města
Autor svetlikj, 26. 09. 2014 10:03

Re: Nový radar
Tak se vam timto omlouvam, ze jsem jel, podle mych propoctu rychlosti
kolem 58km/h. Kdyby se to i stihlo ten postih, tak bych rad prispel na Vase
koupaliste.
Preji co nejbezpecnejsi provoz ve meste Rosice

Upraveno 1krát. Naposledy upravil svetlikj (08. 10. 2014 13:48).
Autor seznamcz, 29. 09. 2014 09:05

Re: Nový radar
18.1.2015 18:05

Nový radar ---- Nové komentáře k 19. 12. 2014

6z9

http://forum.rosice.cz/read.php?16,7672

"nešlo o získání finančních prostředků do městské kasy, ale především o
bezpečnost obyvatel Rosic"
Je zřejmé, že zde pan starosta nemluví pravdu.
Pokud by tomu tak bylo, tak by stejně jako v civilizovaných zemích byly
úseky měření oančeny varovnou značkou a samotné radary natřeny
oranžovou barvou. Vzhledem k tomu, že radary jsou šedé a umístěny
skrytě (denně jezdím Rosicemi a až včera jsem radar zpozoroval), tak je
jasné, že na prvním místě rozhodně není bezpečnost obyvatel, ale jen a
pouze snadný výběr peněz.
V zásadě bych neměl problém s umístěním podobných radarů za
předpokladu, že peníze odejdou do státního rozpočtu a vyloučí se tedy
zištné motivy. Ovšem v okamžiku, kdy radar zřizuje tentýž subjekt, který pak
rozhoduje o osudu vybraných pěnez se jedná prakticky o banditismus.

Upraveno 1krát. Naposledy upravil svetlikj (25. 10. 2014 13:55).
Autor Tom, 24. 10. 2014 08:02

Re: Nový radar
Oranžový radar v civilizované zemi! Můžete mi napsat, kde to tak mají?
Nevzpomínám si, že bych něco takového někde na svých cestách po
Evropě i jinde viděl. Navíc ze zkušenosti vím, že tam, kde je úsek označený
značkou jako měřený, tam se téměř nikdy neměřilo. Je to jen finta na řidiče
ze strany chudých obcí či měst, které na pořízení radaru a tím zvýšení
bezpečnosti nemají dostatek peněz. Nás, co jezdíme v obci podle předpisů,
se žádný radar ani značka měření rychlosti v obci netýká.
Váš nápad, aby peníze z pokut šly do státního rozpočtu, je, mírně řečeno,
šílený. Tedy pokud nejste senátní, či parlamentní politik. Vám nestačí, co se
všechno na Hradě, vládě a jiných nejen pražských institucích, s prominutím,
prožere? Že téměř každé pověřené město či obec doplácí na státní správu
miliony? Takto zatím zůstávají peníze na obcích a městech, kde k
přestupku došlo. Tím se mohou rozhodnout, jak s vybranými pokutami
naloží.
Nepleťte si, zase jsme u toho, Město Rosice a Městský úřad Rosice. Radar
je města, úředníci, kteří seznam hříšníků obdrží od Městské policie, ze
zákona řeší, jsou státními úředníky, nemajíce nic společného se
samosprávou. Tak jaképak "stejný subjekt"!
Náčelník rosických banditů
Jaroslav Světlík
starosta města Rosice
Autor svetlikj, 27. 10. 2014 08:50

Re: Nový radar
Pokuta mi došla i do Brna, do Rosic pravidelně jezdím k rodině. Pokud by
Vám pane starosto opravdu šlo o bezpečnost, nechal byste namontovat
příčné zpomalovací pruhy, jistě levnější, než radar. Jinak přestupku jsem si
vědom, objížděl (NE předjížděl) jsem stojící auto, samozřejmě jsem to chtěl
zvládnout rychleji, než v protisměru něco pojede. Tímto Vám děkuji za to,
že radar dokázal vyhodnotit tuto situaci jako ohrožení bezpečnosti a stálo
mě to 700 Kč (65km/h). Doklad o zaplacení pokuty použiji jako rodinné
vstupné na to Vaše koupaliště.

Upraveno 1krát. Naposledy upravil svetlikj (19. 11. 2014 14:32).
Autor JH., 16. 11. 2014 11:08

Re: Nový radar
Vážený pane JH, nemáte za co děkovat, mrzí mne, že jste byl postižen za
přestupek, ke kterému došlo tak, jak popisujete. Bohužel i takové situace se
dějí, spíš by měl být pokutován ten, který odstavil své vozidlo na silnici
první třídy a Vy jste musel přišlápnout jemně plyn. Doklad o zaplacení si v
každém případě uschovejte, snad bude ještě čitelný, až koupaliště
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otevřeme. Děkuji za skvělý nápad. Přemýšlím o tom, že by všem, kteří
přispěli na naše koupaliště tím, že zaplatili pokutu za rychlou jízdu, bude
umožněn jeden celodenní vstup na budoucí koupaliště zdarma. Včetně
rodinných příslušníků.
Realizace Vašeho návrhu na zpomalovací pruhy je nemožná. Na silnici
první třídy nám policie takto omezit rychlost vozidel nepovolí, navíc tato
silnice je v majetku státu a ne města.
Mgr. Jaroslav Světlík
starosta města
Autor svetlikj, 19. 11. 2014 15:02

Re: Nový radar
Děkuji za odpověď, příště dám pozor, zas si nechci předplatit koupák na
deset let
JH.

Upraveno 1krát. Naposledy upravil svetlikj (19. 12. 2014 15:38).
Autor JH, 21. 11. 2014 16:35

Re: Nový radar
Vážený pane starosto,
nový radar mě nikterak nevadí a nemám s ním problém,co mně ale
vadí,jsou nedostatečně osvětlené přechody pro chodce v Rosicích.
Myslím,že když má město na kvalitní osvětlení nově zrekonstruované
kašny,tak by mohlo investovat "vydělané" peníze z radaru i do bezpečí
svých obyvatel tak,jak je to třeba ve Vysokých Popovicích,kde sice radar
nemají,ale osvětlení přechodů je podstatně lepší.

Upraveno 1krát. Naposledy upravil svetlikj (19. 12. 2014 15:39).
Autor Sokol, 21. 11. 2014 18:16

Re: Nový radar
Dobrý den.
Dnes mě vyfotil náš nový radar.Byla jsem z toho nešťastná, protože od
doby co tam je a co se o něm mluví jako o zloději si dávám hodně velký
pozor a dám ruku do ohně, že jsem víc jak 50km v h.nejela.Ovšem když
tady ted čtu, že je to na nové koupaliště, tak už tolik nešťastná nejsem, ale
mrzí mě, že nemůžu nikde nijak dokázat, že jsem nepřekročila rychlost a
prostě budu platit jak se radaru zachce.

Upraveno 1krát. Naposledy upravil svetlikj (19. 12. 2014 15:39).
Autor Iveta, 11. 12. 2014 16:19

Re: Nový radar
Dobrý den,
i já se musím přidat k připomínce pana Sokola o bezpečnosti na
přechodech. Několikrát denně přecházím s dětmi hlavní silnici u Cristalu a
když je tma, přeběhnu s nimi raději u hasičky, než jít na přechod. Děti na
sobě nosí reflexní bezpečnostní vesty, takže jsme opravdu hodně vidět, ale
včera jsme byli svědky, kdy cca 8letý chlapec vběhl za šera přímo před
auto, když v jednom směru řidič zastavil, ale v protisměru už ho zřejmě
neviděl a nezastavil. Můj výkřik hocha upozornil, tak ladným obloukem za
skřípění brzd auto oběhl. Nicméně krve by se ve mně ten moment
nedořezal! A bohužel to není v Rosicích poprvé :-( Opravdu by to chtělo
přechody jakkoliv zvýraznit, když není možné zbudovat semafory. Možná by
stačila svítící dopravní značka, upozorňující na přechod, reflexní čáry na
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silnici a stoprocentně silnější osvětlení.

Upraveno 1krát. Naposledy upravil svetlikj (19. 12. 2014 15:39).
Autor Zdeňka Zviklová, 12. 12. 2014 14:29

Re: Nový radar
Omlouvám se, že jsem delší dobu nereagoval na téma radaru.
Pro pana JH: Dobře uděláte, když omezíte rychlost, fakt se to nevyplácí.
Ale na koupališti, pokud se toho dožiju, Vás rád uvítám, nejen kvůli Vašemu
příspěvku, ale také k sympatické mailové adrese obsahující jméno mé
oblíbené skupiny. Sice strašáci, ale dobří!
Pro pana Sokola a paní Zviklovou: Máte pravdu, osvětlení přechodů pro
chodce, i když je jiné než ostatní veřejné osvětlení, je podle mého názoru
nedostačující. Věřím, že když jsem minulý týden podepsal smlouvu s
Fondem dopravní infrastruktury na dotaci, tak se stanou tři ze čtyř přechodů
přes hlavní silnici v Rosicích během prvního pololetí superbezpečnými.
Cena? Skoro 600 000 Kč. Investor? Ředitelství silnic a dálnic. Finanční
příspěvek města? 60 000 Kč a pozemky pro realizaci.
Pro paní Ivetu: Nebuďte nešťastná! Kdyby byli smutní všichni, co je vyfotil
náš radar, vypadalo by to, jak kdyby zemřel přinejmenším prezident,
protože by smutek postihl skoro půl republiky. No, to nebyl asi dobrý příměr.
Mohu Vás i ostatní ubezpečit, že radar měří precizně, má všechny možné
certifikáty. Spíš možná váš tachometr proměřuje. Nemáte ho v mílích?
Mgr. Jaroslav Světlík
starosta města
Autor svetlikj, 19. 12. 2014 15:58

Re: Nový radar ---- Nové komentáře k 19. 12. 2014
Dobrý den pane Starosto,
pročetl jsem s velkým zájmem příspěvky o radaru, ale chybí mi zde
základní vysvětlení. Jak je možné, že si naše MP neřeší přestupky z radaru
sama, jako příslušná instituce, pod kterou tato činnost ze zákona spadá a
jakým si podivným způsobem předává k řešení přestupek na úřad? A jaký
je vlastně správný úřední postup, od záznamu zachyceného radarovým
zařízením po výzvu k zaplacení?
Nemám nic proti MP, dokonce bych ani nesouhlasil s některým ze
spoluobčanů, že je zbytečná. Co mi jako občanovi tohoto města vadí více
je, že se zde zřizují další instituce a než dojde ,,fotka" z radaru k občanovi,
projde selekcí několika úředníků. A trochu faktů na závěr, aniž by existoval
úřední nebo jiný záznam těchto náležitostí, dostane občan výzvu k
zaplacení, když už se snaží dopátrat nějakého dokladu, na základě kterého
tedy byl on ten ,,vyvolený", všichni se dívají, co vlastně chce ? Na úřadě
odkážou na MP a na MP nemají kromě fotky nic a řeknou, že to je na
úřadě. Ale když čtu ve výzvě ,, Na základě oznámení Městské policie" ???
Z jakého podnětu tedy vlastně úřad koná? Co teprve zahájení správního
řízení, to je úplně výsměch lidem a zákonům.
Bez urážky,mám velké pochybnosti né o radaru nebo radarovém měření,
ale o našich úřednících.
Autor Petr K, 08. 01. 2015 19:50

Napsat komentář
Autor:
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