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Městská policie Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
Všechlapy - stanovení místa k měření rychlosti vozidel městskou policií Nymburk
Dopravní inspektorát PČR Nymburk podle § 79a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů stanovuje úsek silnice č. I/38 pro měření rychlosti vozidel v obci Všechlapy, kde bude
prováděno měření rychlosti vozidel Městskou policií Nymburk za splnění následujících podmínek.
Rychlost bude měřena na silnici č. I/38 v obci Všechlapy úsekovým radarem. Úsek měření bude
v obou směrech jízdy. Zařízení pro měření rychlosti bude osazeno před domem č.p. 220 a domem
č.p. 153, měřící čára bude od zařízení vzdálena 24 m.
Měření rychlosti bude prováděno z důvodu opakovaného nedodržování maximální povolené
rychlosti v obci řidiči motorových vozidel. Úsek silnice č. I/38 v obci Všechlapy je bez směrových
oblouků a šířkové poměry komunikace umožňují rychlost vyšší než je v obci zákonem stanovena.
Silnice I/38 rozděluje obec Všechlapy na dvě části, kdy chodci silnici přechází především při cestě
k autobusové zastávce, restauračním zařízením a sportovnímu hřišti.
Toto stanovisko se vydává s účinností od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2023.
Dopravnímu inspektorátu PČR Nymburk bude po uplynutí období 1. 1. 2021 až 31. 12. 2022
předložena statistika zjištěných přestupku a dopravních nehod v dotčeném úseku za toto období pro
vyhodnocení účelnosti provedeného opatření.
Dříve vydaná stanoviska k určení místa k měření městkou policí Nymburk v obci Všechlapy se
tímto stanoviskem nahrazují.
V případě změny dopravně bezpečnostní situace mohou být podmínky měření rychlosti
ze strany Policie ČR změněny, nebo doplněny.
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