Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Dopravní situace – Štěpnice, Zahrádky

Žádost o informace:
„1. Kolikrát městská policie monitorovala či kontrolovala dodržování omezení rychlosti dopravní značkou
Zóna 30 v prostoru ulice Purkyňova a Zahrádky (příjezdová cesta do nemocnice v Uh. Hradišti), a to od
doby umístění této dopravní značky v roce 2016?
2. Proč není jasně označena značkou "Zóna 30" také komunikace v opačném směru (od výjezdu z
nemocnice)? Zde je naopak osazena značka "Konec zóny", což nedává smysl a není to logické.“
Odpověď:
Vážený pane,
k Vaší žádosti o informace týkající se dopravní situace v lokalitě u nemocnice Vám sděluji:
Městská policie Uherské Hradiště je oprávněna provádět kontrolní měření rychlosti vozidel pouze v místech
určených Policií České republiky. Ulice Zahrádky tímto určeným místem není, a proto zde kontrolní měření
rychlosti neprováděno nebylo a ani k tomu v tomto případě nejsme oprávněni. Úsek ulice J. E. Purkyně sice
patří k oblastem, kde je provádění kontrolního měření městskou policií schváleno, nicméně i při této
případné kontrole jsme povinni dbát bezpečnosti silničního provozu. Bohužel z důvodu typu měřiče
zabudovaného ve vozidle, které má MP k dispozici, je nastavení tohoto zařízení na uvedené ulici, vzhledem
k její dispozici a prostorovému řešení, velmi obtížné. Z důvodu bezpečnosti a velmi nízké rizikovosti tohoto
úseku zde proto měření neprovádíme. Městská policie se při provádění kontrolního měření zabývá zejména
lokalitami v okolí škol, obytných zón a v úsecích, které jsou vyhodnoceny jako rizikové. Proto v této části
našeho města kontrolní měření provádíme zejména na ulici Štěpnická a Zahradní, kde dochází ke
zvýšenému pohybu dětí a chodců.
Zóna s dopravním omezením tzv. „Zóna 30“ je vymezena v souladu s platnou legislativou a technickými
předpisy pro lokalitu s hustou bytovou zástavbou, tedy sídliště Štěpnice, Mojmír a od minulého roku také
lokalitu Zahrádky. Proto také proběhla v loňském roce úprava dopravního značení, kdy dopravní značení
vymezující začátek a konec zóny s dopravním značením bylo na ulici Purkyňova přesunuto ve směru jízdy
od centra města před okružní křižovatku na ul. J. E. Purkyně. Komunikace v areálu nemocnice jsou účelové
komunikace, které nejsou v majetku města. Místní úprava provozu řeší v rámci zónového dopravního
značení více dopravních omezení, proto jsou dopravní omezení ukončeny příslušnou dopravní značkou na
výjezdu z nemocnice. To však nic nemění na tom, že řidič, jedoucí po místní komunikaci v ul. J. E.
Purkyně, se dál pohybuje v zóně s dopravním omezením, tentokrát jen s omezením rychlosti na 30 km/h,
a to až po dopravní značku „Konec zóny s dopravním omezením“, která je ve směru jízdy od nemocnice
ukončena za okružní křižovatkou.
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