
From: Blahová Magdalena  

Sent: Monday, March 22, 2021 3:51 PM 

To: XXXXX 

Subject: Odpověď na žádost o informace – umístění radarů v obci Horní Lhota u Luhačovic 

 
Vážený pane XXXXX, 
 
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která nám byla doručena 09.03.2021, Vám zasíláme 
následující informace: 
 
Jednotlivá plánovaná stanoviště pro radarové měření jsou nyní v procesu povolování, jejich přesné 
umístění tedy ještě není finálně stanoveno. Zatím předpokládané umístění je toto: 
 

- Horní Lhota – parcela č. 1882/16, v zatravněné ploše za chodníkem podél silnice II/492, cca 65 
m za křižovatkou vedoucí k místnímu hřbitovu a MŠ, cca 100 m před ukončením obce směrem 
na Zádveřice – Raková 

- Dolní Lhota – parcela č. 1562/72, v zatravněné ploše podél silnice II/492, cca 16 m za 
autobusovou zastávkou „Dolní Lhota, zast.“, cca 92 m před ukončením obce 

- Polichno – parcela č. 916/12, v zatravněné ploše za chodníkem podél silnice II/490, směrem na 
Luhačovice cca 5,6 m za křižovatkou vedoucí do centra Polichna 

- Luhačovice – ul. Masarykova, parcela č. 2443/2, v zatravněné ploše podél silnice II/492 
v blízkosti vodojemu, cca 50 m za křižovatkou s komunikací vedoucí k zadní části lázeňského 
divadla směrem na obec Dolní Lhota 

 
Stanoviště radarového měření v Horní Lhotě bylo stanoveno na základě dlouhodobé snahy vedení obce 
o zklidnění dopravy u přechodu k místní mateřské škole. Obec Horní Lhota má k dispozici statistiky 
nedodržování rychlosti (viz příloha), ze kterých vychází ve snaze o zklidnění dopravy. 
Obdobná situace je v obci Dolní Lhota, která má k dispozici statistiku dopravního měření z roku 2020 
(viz příloha) jako podklad pro snahu o zajištění zklidnění dopravy po příjezdu do obce. 
 
Jako obec s rozšířenou působností je město Luhačovice podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., v 
platném znění, subjekt, který může prostřednictvím Městské policie Luhačovice a Městského úřadu 
Luhačovice po právní stránce zajistit radarový dohled nad dodržováním rychlosti vozidel. Na podnět 
obcí Horní Lhota a Dolní Lhota byla zařazena tato stanoviště mezi plánovaná místa pro radarové měření 
rychlosti. 
 
V místní části Polichno se město Luhačovice dlouhodobě snaží na podněty občanů zklidnit dopravu. 
Problémy s rychlostí projíždějících aut přes Polichno vnímá i Policie ČR, která zde často staví hlídky. 
Plánované měření je uprostřed obce v blízkosti autobusové zastávky a křižovatky, což jsou vše faktory, 
na základě, kterých má být dodržena a respektována rychlost ze strany řidičů.   
V Luhačovicích v blízkosti lázeňského divadla se jedná o nebezpečný úsek uprostřed města s 
přechodem, který využívají jak místní občané, tak návštěvníci lázeňského města. Právě od návštěvníků 
jsou opakované podněty o nedodržování rychlosti, a proto je zde snaha o zajištění bezpečnosti během 
přecházení v lázeňském území. 
 
Konkrétní měřený úsek může být určen (schválen) výhradně Policií ČR v souladu s § 79a zákona č. 
361/2000 Sb., v platném znění. 
 
 
 
S pozdravem a přáním hezkého dne 
 
 
Ing. Magdalena Blahová 
vedoucí odboru správy majetku 
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