Příloha 1: Akční plán Strategie BESIP Zlínského kraje do roku 2024
Strategické
pilíře

Specifické cíle

ID

Opatření

Odpovědnost

Spolupráce

Kvalitativní/kvantitativní hodnoceni dosažení výsledku aktivity
Monitorovací indikátory (MI)

Maximální předpokládaná finanční náročnost
Termín dokončení
(Kč)
2023

1.1.1. Zvýšení viditelného dohledu policie na dodržování rychlostních limitů

PČR - KŘP ZK

2024

Počet hodin měření rychlosti

2024

Počet hodin měření rychlosti v jednotlivých lokalitách

2024

Počet škol a procento studentů účastnících se dopravní výchovy

2024

1.1 Rychlost

1.1.2.

1 Účastníci provozu

1.2 Mladí řidiči

Měření rychlosti v nehodových lokalitách uvedených v Příloze 2 - Shluky dopravních nehod za
období 2012-2020

1.2.1. Realizace dopravní výchovy pro střední školy s důrazem na zodpovědnost začínajících řidičů
1.3.1. Realizace dopravní výchovy pro děti v MŠ, ZŠ (vč. účasti v Dopravní soutěž mladých cyklistů)

1.3 Zranitelní
účastníci

1.4 Nevěnování se
řízení
1.5 Alkohol a
návykové látky
1.6 Ochranné prvky

1.3.2.

Preventivní aktivity zaměřené na zranitelné účastníky silničního provozu, např. používání
reflexních prvků (chodci), přileb (cyklisté), rychlost, přednost (motocyklisté) atp.

1.3.3.

Pořádání přednášek pro seniory s cílem zvýšit jejich bezpečnost v silničním provozu (např.
projekty FZŠ)

2 Infrastruktura

2.6 Srozumitelná a
předvídatelná trasa

1.6.1. Aktivity ke správnému používání zádržných systémů včetně dětských sedaček

Odstranění nehodových lokalit dle podmínek příspěvku SFDI (v souladu se systémem
evidence nehodových lokalit)

Zvýšení počtu zón 30 popř. obytných zón na komunikacích kategorie C dle ČSN 73 6110 s
vysokým počtem zranitelných účastníků dopravy (např. nákupní a rezidenční oblasti),
dopravně inženýrská opatření infrastruktury = fyzická opatření (ostrůvky, zvýšený práh s
PPCH, retardéry apod.).
Rozšiřování instalace prvků C-ITS (po zavedení EU standardizace) v lokalitách, kde mohou
2.3.1.
výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu

2.2.1.

3 Vozidla a
technologie

2024
2024

Vlastníci a
správci PK

KÚZK, PČR KŘP ZK

Podíl upravených/vyřešených lokalit

2024

Vlastníci a
správci PK

SFDI, PČR KŘP ZK

Podíl vyřešených lokalit

2024

Vlastníci a
správci PK

ORP

Počet nově zavedených zón

2024

Počet lokalit, kde došlo k instalaci jednotek

2024

Počet vyřešených lokalit

2024

Vlastníci a
správci PK

Osazování svodidel v lokalitách s novou výsadbou/obnovou stromů na silničním pozemku při
rychlosti nad 60 km/h

Vlastníci a
správci PK

Zabezpečit 90 % železničních přejezdů křížících silnice I. třídy PSZ se závorami (s výjimkou
přejezdů s nulovým nebo minimálním provozem)

2.5.3.

Obnova svislého a vodorovného dopravního značení u železničních přejezdů na silnicích II. a
III.tříd dle podmínek příspěvku SFDI na odstraňování nehodových lokalit

Osazování zábran proti podjetí motocyklisty a zajistit protismykovou úpravu v nehodových
2.6.1. obloucích motocyklistů dle podmínek příspěvku SFDI (v souladu se systémem evidence
nehodových lokalit)

Analýza nedostatků přechodů, zejména - rozhledové poměry a překážky v nich, délka
2.7.1.
přechodu, snížená hrana obrubníku apod.

3.2 Čistá mobilita

3.2.1.

4.1 Manažer BESIP ZK

4.1.1.

Propagace pokročilých asistenčních systémů (ADAS) na nehodovost, včetně možnosti
dálkového automatizovaného sběru a zpracování údajů o vybavení vozidla, prostřednictvím
komunikace na sociálních sítích
Osvěta bezpečnosti provozu nových módů dopravy a alternativních pohonů vozidel a
automatizace ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu, včetně mikromobility (elektrokola,
elektrokoloběžky)
Koordinace činnosti odpovědných subjektů, informování veřejnosti o aktivitách na webových
stránkách, tiskovinách KÚ, reporting vedení kraje o plnění opatření jednotlivými odpovědnými
subjekty
Posílení dohledu policie zaměřeného především na:
1. zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek,
2. používání zádržných systémů,
3. chování motocyklistů,
4. nedání přednosti v jízdě,
5. nesprávné předjíždění a vjetí do protisměru,
6. nevěnování se řízení

KK BESIP ZK

2024

Počet akcí a počet podpořených osob

2.4.2.

2.5.2.

Počet řešených přestupků a počet kontrolních akcí

CSPSD, PČR Počet akcí a počet podpořených osob
KŘP ZK

KK BESIP ZK

Vlastníci a
správci PK

4.2.1.

4 Koordinace BESIP

ČČK - obl.
spolek

Odstranění nehodových lokalit se stromy dle podmínek příspěvku SFDI (v souladu se
systémem evidence nehodových lokalit)

3.1.1.

4.3 Dotační tituly

2024

2.4.1.

3.1 Balíček opatření pokročilé technologie

4.2 Účinný dohled a
vymahatelnost práva

2024

PČR - KŘP ZK

2.6.2. Dopravní infrastruktura pro cyklisty, navrhování a zlepšování bezpečnosti cyklistů na silnicích
2.7 Přechody pro
chodce

KM BESIP ZK Počet akcí a počet podpořených osob
PČR - KŘP ZK,
ČČK, KM BESIP Počet akcí a počet podpořených osob
ZK

Kontrola dodržování neoprávněného používání hovorového a záznamového zařízení řidičem
za jízdy

1.5.1. Aktivity na zvýšení povědomí o vlivu léků a návykových látek na schopnost řídit vozidlo

2024
2024

KK BESIP ZK

1.4.1.

2.5.1. Instalace závor na přejezdech silnic II. a III. třídy
2.5 Železniční
přejezdy

škola

zřizovatel školy škola, KK BESIP
Procento škol s realizací, s účastí na DSMC; členění MŠ/ZŠ
(obec)
ZK
ORP, obecní
KK BESIP ZK
Počet akcí a počet podpořených osob
policie

KK BESIP ZK

2.1.2.

2.4 Srážky se
stromem

zřizovatel
školy, KÚZK ŠK

Preventivní aktivity zaměřené na zranitelné účastníky silničního provozu - handicapované
(neslyšící, nevidomé, invalidní apod.) pro děti i dospělé

2.1.1. Úprava nehodových lokalit definovaných v Příloze 2

2.3 Smart Cities a CITS

ŘSD správa
Zlín, ŘSZK

1.3.4.

2.1 Odstraňování
nehodových lokalit

2.2 Dopravní značení

PČR - KŘP ZK

SFDI, CDV

Podíl výsadby, která je chráněna svodidlem (v km)

2024

SŽ

ŘSZK

Počet zabezpečených přejezdů silnic

2024

SŽ

ŘSD

Splněno/Nesplněno

2024

ŘSZK

SFDI, SŽ

Počet přejezdů

2024

Počet vyřešených lokalit

2024

Vlastníci a
správci PK
obce
Vlastníci a
správci PK

SFDI

KM BESIP ZK,
Počet projektů v přípravě, v realizaci, zrealizovaných
SFDI, ORP

2024

ORP, KÚZK,
Počet analýz
PČR - KŘP ZK

2024

Počet příspěvků v tiskovinách, na webových stránkách a sociálních
sítích

KK BESIP ZK

KM BESIP ZK

KK BESIP ZK

KM BESIP ZK Počet akcí a počet podpořených osob

2024

2024

KM BESIP ZK

Splněno/nesplněno

2024

PČR - KŘP ZK

Obecní policie Počet dopravně bezpečnostních akcí

2024

4.2.2.

Provedení státního odborného dozoru dle zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu na PK
u stanic technické kontroly ve ZK

KÚZK DOP

Počet kontrol

2024

4.2.3.

Provedení státního odborného dozoru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v
provozovně dopravce

KÚZK DOP

Počet kontrol

2024

4.2.4.

Provedení kontrolního vážení vozidel na silnici I/50 v lokalitě Starý Hrozenkov na stacionární
váze

KÚZK DOP

PČR - KŘP ZK,
Počet kontrol
celní úřad

4.3.1. Vytvoření dotačních titulů pro oblast BESIP, reporting čerpání alokovaných prostředků

4.5 Poskytovat
veřejnosti informace
o Strategii BESIP ZK
2022-2030

4.5.1.

4.6 Přenos projektů z
FZŠ do ZK

4.6.1. Spolupráce při realizaci projektů z FZŠ na úrovni ZK

Vyhodnocení plnění akčního plánu a informace o plnění Strategie na webových stránkách
Zlínského kraje

KÚZK

KM BESIP ZK

KM BESIP ZK

KM BESIP ZK

2024

Tituly vytvořeny/nevytvořeny, schváleny/neschváleny; prostředky
vyčerpány/nevyčerpány

5 000 000

Splněno/Nesplněno

KK BESIP ZK

7 000 000

2024

dle výsledku
výběrového řízení

2024

Počet projektů realizovaných ve ZK

2024
celkem

5 000 000

7 000 000

