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Vážený pan
Augustin Oppl
starosta
Obecní úřad Březí
Březí 101
251 01 Říčany

Vážený pane starosto,
ve věci Vaší „žádosti o řešení dopravní situace v obci Březí“ jsem si vyžádal sdělení vedoucího
dopravního inspektorátu Územního odboru Praha venkov – Jih a rovněž jsem zapojil pracovníka
z úseku dopravního inženýrství ze zmíněného dopravního inspektorátu.
Připustíme-li, že slova v žádosti „Za celou dobu nebylo zaznamenáno žádné měření rychlosti, ani
monitorování situace.“, mají být chápána tak, že by se dopravní inspektorát obecně dopravou
a silničním provozem v obci Březí nezabýval, nelze s takovou tezí souhlasit. Policisté z dopravního
inspektorátu prováděli v obci Březí v tomto roce i roce minulém kontrolu dodržování pravidel
silničního provozu.
Vzhledem ke stále se zvyšujícímu nárůstu a náročnosti dopravy, na který však již nereaguje nebo
velmi opožděně výstavba novým komunikací nebo alespoň přestavba stávající silniční sítě
(z jakýchkoli důvodů), neobstojí řešení zaměřená pouze na represivní opatření ze strany policie.
Bezpečnost a plynulost silničního provozu není zájmem pouze Policie České republiky, ale i jiných
orgánů a organizací zabývající se bezpečností. Naplnění cíle bezpečnosti všech účastníků
silničního provozu, stejně tak cíle bezpečné a plynulé dopravy, vede přes zapojení do procesu i
samotné účastníky silničního provozu a rovněž zástupce veřejnosti a samospráv.
Jako vhodné se jeví, problematiku bezpečnosti silničního provozu v obci řešit komplexně,
nevyjímaje dopravně bezpečnostní opatření či velmi důležitou dopravní výchovu zaměřenou
obecně, ale i na konkrétní podmínky. Dopravní inspektorát Praha venkov – Jih Vám rád poskytne
bližší
informace
o možnostech a postupech jak taková opatření realizovat a bude plně nápomocen.
S úctou

v z. rada plk. Josef BUDIL
rada JUDr. Karel HOLÝ
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