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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném
znění
K Vašemu přípisu evidovanému u zdejšího úřadu dne 1.11.2017, centrální evidenční číslo I/51/2017,
č.j. MMH/95209/2017, sděluje správní úřad požadované informace:
Na základě podnětu bylo Krajskou hygienickou stanici v Ostravě provedeno měření hladiny hluku
z projíždějících vozidel po místní komunikaci ul. Požárnická se závěrem konstatujícím překročení
limitů hluku ve vztahu k objektům bydlení v blízkosti místní komunikace ul. Požárnická. Statutární
město Havířov muselo přijmout opatření, které by směřovalo ke snížení hladiny hluku na přípustnou
hodnotu. V roce 2015 bylo na základě místního šetření projednáno se zástupcem Policie ČR, DI
Karviná a Magistrátem města Havířova, silničním správním úřadem snížení rychlostního limitu
nejvyšší povolené rychlosti na této komunikaci na 30 km/h, čímž mělo být zajištěno snížení hluku a
tím splnění hlukového limitu. Dne 30.5.2015 byla na místní komunikaci ul. Požárnická realizována
místní úprava provozu na pozemních komunikacích snížením nejvyšší povolené rychlosti vozidel na
30 km/h a to osazením svislých dopravních značek B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“. Z důvodu
nedodržování této nejvyšší dovolené rychlosti řidiči motorových vozidel, zde byl dne 17.7.2017
instalován informativní radar ke sběru informací o počtu projíždějících vozidel se záznamem jejich
rychlostí. Po zpracování výsledků měření bylo zjištěno, že více než 83% řidičů překračuje v tomto
úseku stanovenou nejvyšší dovolenou rychlost a někteří i trojnásobně, než je dovolen maximální
rychlostní limit. Statutární město Havířov po řádném projednání a schválení Policií ČR DI Karviná a
souhlasem Magistrátu města Havířova, silničního správního úřadu instaloval dopravní zařízení,
zpomalovací práh, formou zpomalovacích polštářů.
Použití, umístění a druh provedení dopravního zařízení Z 12 – „Krátký příčný práh“ upravují
technické podmínky TP 85 – „Zpomalovací prahy“, schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1
ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013.
Magistrát města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad považuje tímto sdělením v souladu
s ustanovením § 14 odst. 5, písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
v platném znění informaci za poskytnutou.
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