
Vážení spoluobčané,  

        v lokalitě Vrábče – U Zastávky zde bydlící občané opakovaně poukazovali na 

nerespektování rychlosti v obci, tedy 50 km/hodinu. Tato rychlost je dána všeobecným 

právním předpisem zákonem číslo 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), kde se 

v ustanovení § 18 odst. 4 hovoří  

 

odst. 4) V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h
-1

, a jde-li o dálnici nebo silnici pro 

motorová vozidla, nejvýše 80 km.h
-1

.  

 

     Tato povinnost byla ze strany řidičů porušována někdy i o desítky km / hodinu.  Nechali 

jsme již v roce 2019 vypracovat statistické měření silničního provozu, které nám jasně naše i 

vaše domněnky potvrdilo a společně se zastupitelstvem jsme se dohodli, že musíme danou 

situaci řešit neodkladně důsledněji. 

     Na základě průzkumu trhu jsem zjistil, že je zařízení, které by se plně hodilo ke snížení 

rychlosti v naší lokalitě U Zastávky. Byl jsem pověřen vyvolat obchodní jednání s výrobcem 

tohoto zařízení, s firmou GEMOS Dopravní systémy a.s. Praha.  

    Firma připravila projekt potřebný pro schvalovací řízení a také nám její zástupce vysvětlil 

postup a možnost financování formou některého dotačního programu, což bylo velice   

příjemné.  Schvalovací řízení proběhlo a my jsme 

mohli řešit způsob financování.  

    Napíšu některá důležitá fakta, která nás vedla 

k výběru právě tohoto zařízení. Líbila se nám   

myšlenka vychovávat řidiče. Inteligentní ukazatel 

rychlosti s obchodním názvem SYDO Traffic ZEUS 

dokáže řidiči ukázat aktuální blikající rychlost až na 

vzdálenost 200 m. Čím blíže se řidič přibližuje, tak 

psychologicky vychovává působí střídavou 

informací RYCHLOST + ZPOMALTE (POZOR 

DĚTI) a to až do vzdálenosti 40 m před samotné 

zařízení, kde se poprvé řidiči ukáže jeho registrační 

značka. Ve vzdálenosti 25 m zařízení automaticky 

generuje podklady pro správní řízení. Tento postup 

řidiče   psychologicky motivuje k tomu, aby rychlost 

snížil na požadovaných 50 km/hod.  Dále se nám 

také líbila možnost nahlédnutí do statistik o provozu v této lokalitě, a to i ze svého domova na 

webových   stránkách společnosti Gemos Dopravní systémy a.s.       – ilustrativní foto    

Další funkcionalitou tohoto zařízení je automatický přenos dat na Policii České republiky.     

      Při výběru správného zařízení nás také zajímali reference v Jihočeském kraji.  Zjistili 

jsme, že zařízení od firmy Gemos Dopravní systémy a.s. je hojně využíváno na silnicích 

s vyšším průjezdem vozidel a také u škol a školek.  Například uvádím město Prachatice, kde u 

základní školy v ul. Vodňanská zvýšení bezpečnosti chodců, dětí je přes 99 procent. Také 

město Volary, kde se měsíc po instalaci průměrná rychlost snížila na 45 km/hod., což je 

z mého pohledu velice dobré.  

      To nejdůležitější na závěr. Jak jsem již uvedl výše byla možnost financovat koupi zařízení 

formou spolufinancování některého z dotačních titulů. Podařilo se mám získat finanční 

podporu z dotačního programu Program obnovy venkova Jihočeského kraje.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto našich radarů.    

   

Vážení spoluobčané respektujme inteligentní ukazatel rychlosti.  

 

Přeji Vám bezpečnou cestu a pokud možno žádné pokuty. 

 

 

 

         František Ohrazda 

              starosta obce 

  

 

 

 


