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Na domě musíte mít číslo popisné

Rekonstrukce vodovodu uzavře průtah centrem

	 Označování	domů	 řeší	 zákon	o	obcích,	který	konstatuje,	 že	budova	musí	být	označena	po-	
pisným	 číslem,	 pokud	 není	 stanoveno	 jinak.	 Vlastník	 nemovitosti	 je	 povinen	 na	 svůj	 náklad	
označit	budovu	čísly	určenými	obecním	úřadem	a	udržovat	je	v	řádném	stavu.	Tabulky	s	čísly	je	
třeba	umístit	viditelně.	
	 Každý	vlastník	by	si	měl	uvědomit,	že	nesprávné,	nebo	dokonce	žádné	označení	jeho	budo-	
vy,	může	mít	dalekosáhlé	negativní	následky.	Praxe	ukazuje,	 že	hasiči	 či	 sanitka	přijedou	na	
místo	události	pozdě	jen	proto,	že	dům	nebyl	označen.	Označování	domů	slouží	k	lepší	orientaci,	
což	v	dnešní	době	on-line	doručování	ocení	nejen	vaše	návštěva,	ale	třeba	i	pošák	nebo	doda-	
vatelské	služby.
	 Tabulka	musí	být	umístěna	tak,	aby	byla	viditelná	z	ulice.	Číslo	orientační	se	umísuje	vždy	
pod	číslo	popisné.	 Text a foto:  Jaroslav Parma

Ilustrační foto

Nová strategie BESIP na období 2021–2030
	Začátkem	 ledna	 letošního	 roku	 schválila	vláda	
České	republiky	na	roky	2021–2030	novou	stra-
tegii	BESIP,	která	plynule	navazuje	na	Národní	
strategii	 bezpečnosti	 silničního	 provozu	 2011–
2020.	 Dlouhodobým	 a	 současně	 hlavním	 cílem	
nové	 strategie	 je	 snížení	 počtu	 obětí	 a	 těžkých	
zranění	 v	 důsledku	 dopravních	 nehod	 o	 50%	

oproti	výchozímu	stavu.	Jako	výchozí	stav	měly	posloužit	údaje	za	rok	2020,	kdy	
však	v	důsledku	epidemie	koronaviru	došlo	k	výraznému	útlumu	dopravy,	a	tak	
se	za	výchozí	údaje	pravděpodobně	budou	považovat	statistiky	za	rok	2019,	nebo	
průměr	za	roky	2017–2019.	Podle	údajů	BESIPu	se	v	České	republice	za	účinnos-
ti	předchozí	strategie	podařilo	v	rozmezí	let	2011–2019	oproti	období	2001–2009	
snížit	 počet	 dopravních	 nehod	 s	 usmrcenými	 osobami	 o	 46%	 a	 počet	 nehod		
s	 těžkým	zraněním	o	42%.	Nová	 strategie	BESIP	2021–2030	při	 tom	vychází		
z	podrobné	analýzy	toho,	jaké	v	České	republice	přetrvávají	hlavní	příčiny	zá-
važných	nehod,	a	proto	se	zaměřuje	především	na	mladé	řidiče,	nepřiměřenou	
rychlost,	odstraňování	nehodových	lokalit,	zavádění	pokročilých	technologií	do	
nově	vyráběných	automobilů	či	na	systémová	opatření	v	podobě	úpravy	legisla-
tivy,	 účinného	 dohledu	 ze	 strany	 Policie	 ČR	 nebo	 obecní	 policie	 a	 následnou	

vymahatelnost	práva.	Nová	strategie	BESIP	2021–2030	bude	 realizována	pro-
střednictvím	 dvouletých	 akčních	 plánů,	 jejichž	 vyhodnocení	 bude	 pravidelně	
předkládáno	 vládě	 k	 projednání	 společně	 s	 návrhem	 akčního	 plánu	 na	 další	
dvouleté	období.	První	akční	plán	na	rozmezí	let	2021–2022	se	kromě	výše	uve-
dených	prioritních	oblastí	soustředí	mj.	také	na	nevěnování	se	řízení,	děti	a	mlá-
dež,	zranitelné	či	rizikové	účastníky	silničního	provozu,	alkohol	a	jiné	návykové	
látky,	ochranné	prvky,	srážky	se	stromy	či	železniční	přejezdy.	U	konkrétních	
aktivit,	 kterými	 mají	 být	 jednotlivé	 akční	 plány	 naplněny,	 jsou	 stanoveny	 od-	
povědné	 subjekty	 jako	např.	Ministerstvo	dopravy,	Ředitelství	 silnic	 a	 dálnic,	
Policie	ČR,	Správa	železnic,	Centrum	dopravního	výzkumu	apod.	a	také	jasně	
měřitelná	kritéria,	na	jejichž	základě	bude	možné	ověřit,	zda	byla	daná	aktivita	
splněna	 či	 nikoli.	 Jako	 příklad	 mohou	 posloužit	 aktivity	 stanovené	 pro	 Sprá-	
vu	 železnic,	 jejímž	 úkolem	 je	 během	 plnění	 prvního	 akčního	 plánu	 na	 roky	
2021–2022	zabezpečit	90%	železničních	přejezdů	křížících	silnice	I.	třídy	pře-
jezdy	se	závorami	a	u	přejezdů	křížících	silnice	II.	třídy	–	zde	každý	rok	insta-	
lovat	závory	v	minimálním	počtu	50	ks.	
	 Nová	 strategie	BESIP	na	období	2021–2030,	včetně	prvního	akčního	plánu		
na	 roky	2020–2021,	 jsou	k	nahlédnutí	nebo	ke	stažení	dostupné	na	webových	
stránkách:	www.ibesip.cz	 odbor dopravy Městského úřadu Boskovice 

Pokračování ze str. 6
hlavním	průtahu	městem	ulicí	Svitav-
skou	a	Poříčí.	Stejně	tak	všem	motoris-
tům,	kteří	nemusejí	zastavovat	v	cent-
ru,	 doporučujeme,	 aby	 pro	 průjezd	
Blanskem	maximálně	využívali	průta-
hu	a	do	centra	vůbec	nezajížděli,“	do-
plnila	Petra	Skotáková	s	tím,	že	pohyb	
chodců	 by	 po	 dobu	 trvání	 uzavírky	
neměl	být	výrazně	omezen.
	 Omezení	 se	 ale	 dotknou	 autobuso-
vých	zastávek	v	dané	lokalitě,	ty	po	ce-
lou	 dobu	 uzavírky	 nebudou	 moci	 být	
obsluhovány.	Z	náměstí	Svobody	proto	
bude	náhradní	autobusová	zastávka	pře-
místěna	na	Dvorskou	ulici	naproti	stáva-
jící	 zastávce	 u	 Galerie	 města	 Blanska,	
zastávka	Seifertova	se	přemístí	na	auto-
busovou	 zastávku	 Poříčí	 naproti	 úřadu	
práce,	 autobusová	 zastávka	 z	 náměstí	
Republiky	 bude	 přesunuta	 na	 ulici	 Sa-	
dovou	vedle	parku.

	 Pokud	 budou	 práce	 postupovat	
rychleji,	 než	 předpokládá	 harmono-
gram,	 budou	 se	 kompletní	 dopravní	
uzavírky	 postupně	 měnit	 tak,	 aby	 ři-	

diči	 nebyli	 omezeni	 více,	 než	 je	 nut-	
né.	„Prosíme	všechny	občany	i	dotče-
né	podnikatelské	subjekty	o	trpělivost		
a	 respektování	 dočasných	 doprav-	

ních	 opatření,“	 doplnila	 Petra	 Skotá-
ková.

Text: Pavla Komárková
Foto: archiv MÚ Blansko


