Měření rychlosti vozidel
V roce 2007 byl pro potřeby MP zakoupen ruční měřič rychlosti ProLaser III PL-DOK 1, výrobce Kustom Lavet.
Od roku 2008 dochází na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy podle § 3a zákona č. 553/1991 Sb.
o obecní policii ve znění pozdějších předpisů k měření rychlosti vozidel v okolních obcích.
Tyto smlouvy byly uzavřeny na základě požadavku starostů zmíněných obcí, kteří se tímto opatřením snaží řešit neutěšenou
situaci v oblasti dopravy ve svých obcích.
V souladu s § 79a zákona č. 361/2000 Sb. je měření rychlosti vozidel prováděno výhradně na místech určených policií, přitom
se postupuje v součinnosti s policií. To však neznamená, že je na měřeném úseku nutná přítomnost policisty. Jedná se o
zamezení duplicitního měření rychlosti vozidel městskou a státní policií v daném místě a čase.
Rychlost vozidel v obci (pozn. nejvýše 50 km/hod.) je stanovena v §18 odst. 4 zákona. č. 361/2000 Sb.
V případě porušení tohoto ustanovení může být řidič vozidla postižen podle
§ 125c odst. 1 písm. f) bod 2-4 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
Překročí-li řidič v obci nejvyšší povolenou rychlost:
* o méně než 20 km/hod. – tzn., pojede-li řidič rychlostí maximálně 69 km/hod., může být přestupek na místě projednán
strážníkem v blokovém řízení, hrozí pokuta do výše 1.000 Kč. Ve správním řízení bude uložena pokuta ve výši 1.500-2.000 Kč.
Přestupek je ohodnocen 2 body v případě, že rychlost bude překročena o více než 5 km/hod. a méně než 20 km/hod. – tzn.,
pojede-li řidič v obci rychlostí v rozmezí 56-69 km/hod.
* o 20 km/hod. a více – tzn., pojede-li řidič rychlostí v rozmezí 70-89 km/hod., může být strážníkem na místě uložena bloková
pokuta do výše 2.500 Kč. Ve správním řízení bude uložena pokuta v rozmezí 2.500-5.000 Kč.
V případě, že řidič v uplynulých 12měsících již takovýto přestupek spáchal, uloží se zákaz činnosti (řízení) na dobu 1-6 měsíců.
Přestupek je ohodnocen 3 body.
* o 40 km/hod. a více – tzn., pojede-li řidič rychlostí nad 90 km/hod., nemůžete být přestupek projednán na místě v blokovém
řízení. Strážník tento přestupek vždy oznamuje. Ve správním řízení se ukládá pokuta v rozmezí 5.000-10.000 Kč. Řidiči je
uložen zákaz činnosti (řízení) na 6měsíců až 1rok.
Přestupek je ohodnocen 5 body.
Určená místa k měření rychlosti vozidel
Kutná Hora:














Hrnčířská ul.
Čáslavská ul.
Průjezdní komunikace silnice č.2 (Kouřimská ul., Na Valech ul., Československých legionářů ul., Štefánikova ul,
Masarykova ul., Vítězná ul., Novodvorská ul.).
Česká ul.
Nad sady ul.
Benešova ul.
Jana Palacha ul.
Opletalova ul.
Kaňkovská ul.
Lorecká ul.
Kaňk – průjezdní komunikace
Poličany – průjezdní komunikace
Neškaredice – průjezdní komunikace

Miskovice: průjezdní komunikace č.2 + část obce Přítoky: průjezdní komunikace č.2
Suchdol: průjezdní komunikace č.2
Malešov: průjezdní komunikace č.337
Církvice: průjezdní komunikace č.38
Nové Dvory: průjezdní komunikace č.2
Svatý Mikuláš: průjezdní komunikace č.2

Úsekové měření rychlosti
Kutná Hora:


Novodvorská ul. – rychlost vozidel se měří v obou směrech.
Umístění měřícího zařízení: silnice I/2 v ul. Novodvorská v Kutné Hoře – Malíně, v úseku o délce cca 393m, mezi
body A) – sloup VO č. 2 (Km 50,747) a bodem B) – sloup VO č. 15 (Km 50,167).

