
 Strategie BESIP 2021-2030 města Kroměříž - AKČNÍ PROGRAM NA OBDOBÍ 2021-2022

Strategické pilíře OBLAST ID ODPOVĚDNOST SPOLUPRÁCE
HODNOCENÍ DOSAŽENÍ 

VÝSLEDKU
Termín dokončeníAKTIVITY

1 obec PČR, NNO denně 2021,2022

2 PČR, MP obec počet kontrol, min. 5/rok 2021,2022

Rychlost, nedání přednosti v jízdě, 

nákladní vozidla
3 PČR, MP

obec počet, min. 6/rok
2021,2022

Děti a mládež 4
obec

obec, OS ČČK, KK BESIP, 

MŠ, ZŠ počet, min. 10/rok
2021,2022

5 SDH Kroměříž obec, KŘP ZK počet, min. 1/rok

6 SVČ Šipka obec, KK BESIP 2021,2022

7
MŠ, ZŠ,SŠ obec, KK BESIP počet, min. 2/rok

2021,2022

Cyklisté 8 KK BESIP obec počet, min. 1/rok 2021,2022

9 obec školy počet, min. 1/rok

10 PČR, KŘ PČR počet, min. 1/rok 2021,2022

11 obec, SVČ Šipka KK BESIP, MP (PČR) počet, min. 2/rok 2021,2022

12 obec KK BESIP počet, min. 10/rok 2021,2022

13

obec KŘPZK počet, min. 4/rok 2021,2022

14 obec KŘPZK počet, min. 2/rok 2021,2022

osvěta zaměřená na cyklisty, zejména chybějící cyklistické přilby a správné chování na cyklistických stezkách, pruzích a stezkách pro chodce a cyklisty

prostřednictvím projektů FZŠ (např. Nehodou to začíná) zajistit komunikaci se začínajícími řidiči (nejčastější viníci řidiči OA ve věku 35-44 let)

v období hudebního festivalu provádět zvýšený dohled PČR u řidičů (alkohol,drogy)

besedy s KK BESIP v rámci kroužků SVČ Šipka

aktivní komunikace témat BESIP na sociálních sítích (sdílení témat, akcí a kampaní BESIP, KK BESIP (v místě/v blízkosti obce), projektů FZŠ apod.

Komunikační aktivity s veřejností

ÚČAST
NÍC

I P
ROVOZU

zajistit dohled k zajištění bezpečného přecházení chodců, zejména dětí a školní mládeže v exponovaných hodinách před zahájení výuky a po jejím skončení

kontroly ze strany PČR zaměřit na  přestupky zranitelných účastníků silničního provozu (chodci-místa zhoršené viditelnosti s reflexními prvky, cyklisté-používání přileb, alkohol, alkohol)

Preventivní působení na všechny 

věkové skupiny účastníků 

silničního provozu

Mladí řidiči

Podpora práce pedagogů v MŠ, 

ZŠ, družinách, SŠ a spolupráce s 

rodiči

kontroly ze strany PČR zaměřit na dodržování maximální povolené rychlosti, kontrola respektování dopravního značení "Dej přednost k jízdě" (u řidičů osobních i nákladních vozidel)  

pořádání akcí dopravní výchovy pro čtvrté ročníky základních škol, pro MŠ a další ročníky ZŠ 

propojení tématických vzdělávacích akcí pro děti v oblasti SDH se vzdělávacími akcemi v oblasti dopravní výchovy (např. výtvarná soutěž pro děti s tématem BESIP)

zapojení SVČM Šipka do dopravní výchovy (např. v rámci pořádaných příměstských táborů - CYKLO CAMP a dalších akcí pořádaných občanským sdružení)

pořádání výukových aktivit pro bezpečný pohyb dětí mimo školní zařízení v silničním provozu s využitím výukových materiálů na www.detivdoprave.cz (využití výukových videií, pracovních listů 

a dalších materiálů)

čtvrtletní informace o dopravní nehodovosti (na stránkách obce a na sociálních sítích bude uvedeno kolik nehod a s jakými následky bylo evidováno v uplynulém období, bude přiložen screen a 

odkaz na příslušnou mapu z aplikace: https://nehody.cdv.cz/ + informace o tom, že město Kroměřížc má schválenou Strategii BESIP 2021-2030)

setkání občanů města Kroměříž s dopravní policií na aktuální témata BESIP

15 obec ORP, MD (SFDI) počet, min. 1 rok 2021,2022

16 obec ORP, PČR průběžně 2021,2022

17 obec ŘSZK počet, min. 1 rok 2021,2022

18 obec ŘSZK počet, min. 1 rok 2021,2022

19 obec ŘSZK, SŽDC počet, min. 1 rok 2022

20 obec ŘSZK počet, min. 1 rok 2022

21 obec ŘSZK počet, min. 2 rok 2022

22 obec ŘSZK počet, min. 1 rok 2021,2022

23 obec ŘSZK počet, min. 1 rok 2021,2022

24 obec ŘSD, ŘSZK počet, min. 1 rok 2021,2022

25 obec ŘSD, ŘSZK počet, min. 1 rok 2021,2022

26 obec ŘSD, ŘSZK počet, min. 1 rok 2021,2022

27 obec ŘSD, ŘSZK počet, min. 1 rok 2021,2022

28

obec

NNO-ochrana přírody 

(vytipování migračních 

úseků, umístění a údržba) počet, min. 7  rok

2021,2022

29 ŘSD obec průběžně 2021

30 ŘSD obec, NNO průběžně 2021

31 ŘSD obec, NNO průběžně 2021

32 ŘSZK obec, NNO průběžně 2021

33 ŘSZK obec průběžně 2022

34 ŘSZK obec průběžně 2022

35 ŘSZK obec, NNO průběžně 2021

36 ŘSZK obec, NNO průběžně 2021

37 ŘSZK obec, NNO průběžně 2021

38 ŘSZK obec, NNO průběžně 2022

39 obec, ŘSZK, ŘSD obec, ŘSZK, ŘSD průběžně 2022

40 obec
KÚ ZK, KK BESIP, KM 

BESIP
průběžně 2022

41 obec počet, min. 1/rok 2021,2022

42 obec autoškoly počet, min. 1/rok 2021,2022

Personální audit 43 obec průběžně 2021

SYSTÉMOVÁ OPATŘENÍ

zajištění dostatečného personálního obsazení Oddělení dopravy a silničního hospodářství (v návaznosti na připravované aktivity BESIP)

Křižovatky

identifikace nedostatků z důvodu vozidel parkujících v těsné blizkosti přechodů či v křižovatkách - instalovat flexibilní regulační sloupky (metodika CDV)

zahájit výstavbu chybějích chodníků/cyklostezek s napojením na satelitní část města a přilehlé autobusvé zastávky

výhledově řešit srážky se zaparkovanými vozidly bránící výhledu (odstavné plochy, parkoviště)

revidovat rozhledové trojúhelníky křižovatek místních komunikací i ostatních PK (provádět revizi na křižovatkách všech druhů PK a odstraňovat náletové dřeviny, vzrostlé křoviny a stavby v 

místech nedostatečného rozhledu), v případě identifikace nedostatků z důvodu vozidel parkujících v těsné blizkosti přechodů či v křižovatkách instalovat flexibilní regulační sloupky (metodika 

CDV)

výstavba cyklopruhů na frekventovaných komunikacích 

revize přechodů pro chodce s vyšším výskytem srážek vozidel a chodců

stavební úpravy křižovatek v místech kumulace nehod stejného typu (např. cyklistů a automobilů)

odstraňovat případně chránit pevné překážky v ochranném pásmu silnic při rychlosti nad 50 km/hod.

pravidelné měření a hodnocení proměnných parametrů vozovek správci PK, označování nevyhovujících úseků dopravními značkami

IN
FR

AST
RUKTURA

Shluky dopravních nehod 

projednaných se správci PK.

provádět bezpečnostní inspekce na místních komunikacích

každoroční informace o plnění Strategie BESIP 2021-2030 Města Kroměříž na webových stránkách města

poskytovat veřejnosti informace o přijatých legislativních změnách prostřednictvím médií (Kroměřížkého zpravodaje apod.)

Možnosti financování opatření v oblasti BESIP v návaznosti na Strategii BESIP 2021-2030 Zlínského kraje

Shluk 7 - silnice III/36735 - zahájit jednání se správcem PK o dopnění pachových ohradníků a pravidelné udržovat  

Shluk 6 - silnice II/367 - zahájit jednání s ŘSZK o možném opatření ke zvýraznění přechodu odrazkami (blikačkami)

Shluk 1 - silnice I/47 zahájit jednání s ŘSD o úpravě dopravního značení např. omezující maximální povolenou rychlost 

Shluk 2 - silnice I/47 - zahájit jednání s ŘSD a mysliveckým sdružením o umístění a údržbu pachových ohradníků

Shluk 3 - silnice I/47 - zahájit jednání s ŘSD a v danném úseku rozmístit pachové ohradníky a doplnit výstražnou dopravní značku „Zvěř“ 

Shluk 4 - silnice II/428 - zahájit jednání s ŘSZK o osazení pachových ohradníků ev. dopravního značení

Shluk 5 - silnice II/428 - zahájit jednání s ŘSZK a koordinovat možné zúžení vozovky mezi obrubami 

Shluk 8 - silnice II/367 - zahájit jednání s ŘSZK o umístění DZ A14 "Zvěř" příp. osazení pachových ohradníků a odrazek proti zvěři na směrové sloupky

Shluk 9 - silnice II/367 - zahájit jednání s ŘSZK o umístění DZ A14 "Zvěř" příp. osazení pachových ohradníků a odrazek proti zvěři na směrové sloupky

Shluk 10 - silnice III/43220 - zahájit jednání s ŘSZK o umístění DZ A14 "Zvěř" příp. vhodné doplnění pachových ohradníků

Shluk 11 - 18 - zahájit projednání těchto nehodových lokalit navržených z podnětů zástupců města

definovat opatření ke zvýšení bezpečnosti u základních a mateřských škol (parkování, příjezd/výjezd vozidel) 

provádět bezpečnostní audit na místních komunikacích ve všech fázích projektové dokumentace

Poskytovat veřejnosti informace o 

Strategii BESIP 2021-2030 města 

Kroměříž

Odstraňování nehodových lokalit

Bezpečný dopravní prostor pro 

zranitelné účastníky silničního 

provozu

Dopravní značení, vybavení 

komunikací a povrchové 

vlastnosti

v místech častých střetů dopravních prostředků s volně žijícími živočichy na komunikacích uplatnit a udržovat vhodná opatření (např. pachové ohradníky, optické ploty apod.)

zvyšovat počet zón 30 na komunikacích kategorie C dle ČSN 73 6110 s vysokým počtem zranitelných účastníků dopravy (např. nákupní a rezidenční oblasti)


