Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 373
ze dne 1.3.2021
k návrhu na využití finančních prostředků určených na investiční akci TSK hl.m. Prahy, a.s.
č. 4347 - Akce pro BESIP 2021 a schválení plánů realizace činností investičních akcí a správy
zajišťovaných TSK hl.m. Prahy, a.s.
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

III.

schvaluje
1.

rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

plány realizace činností investičních akcí a správy zajišťovaných Technickou
správou komunikací hl.m. Prahy, a.s. dle přílohy č. 2 a č. 3 tohoto usnesení

bere na vědomí
1.

návrh využití finančních prostředků určených ke zvyšování bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích na území hl.m. Prahy - investiční akce MHMP - ODO - SK
HMP v kap. 0329, § 2212, pol. 6121, akce č. 4347 - Akce pro BESIP pro rok 2021,
který je přílohou č. 1 důvodové zprávy

2.

informaci o vývoji dopravní nehodovosti za rok 2020, která je přílohou č. 2 důvodové
zprávy

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín: 31.3.2021

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
R-39261
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 373 ze dne 1. 3. 2021
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace
MHMP - ODO - SK

Číslo akce
4347

Název akce
Akce pro BESIP

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

UZ

0

ORJ
0329

Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
-6 000,00

-6 000,00

Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace
MHMP - ODO - SK

Číslo akce
92930

Účel / Název akce
akce BESIP hrazené z běžných výdajů
Celkem

Pozn: V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.
V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

ODPA
2212

UZ

ORJ
0329

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
6 000,00
6 000,00

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 373 ze dne 1. 3. 2021

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 373 ze dne 1. 3. 2021

Důvodová zpráva k tisku č. R-39261
Součástí aktivit hl. m. Prahy v oblasti zvyšování bezpečnosti provozu je vyčlenění finančních
prostředků na podporu zvyšování bezpečnosti, zejména úpravy komunikací. Prostředky jsou v položce
č. 4347 - Akce pro BESIP (dále jen „rozpočet BESIP“). V rámci schvalování rozpočtu hl. m. Prahy se
rozpočet BESIP schvaluje jako kapitálová položka a následně se podle potřeby dále rozčleňuje na výdaje
běžné, ze kterých se hradí úpravy dopravního značení a umisťování některých dopravních zařízení, a na
dotace na podporu preventivních kampaní a dopravní výchovy.
Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/1 ze dne 17. 12. 2020 byly pro rozpočet BESIP na rok
2021 schváleny prostředky ve výši 128 00 tis. Kč.
Využití se projednává v pracovní skupině BESIP při odboru ODO MHMP (dále jen „pracovní
skupina“). Jejími členy jsou zástupci TSK HMP, a. s., Policie ČR, Městské policie hl. m. Prahy, Institutu
plánování a rozvoje hl. m. Prahy, oddělení BESIP Ministerstva dopravy ČR a občanských sdružení
Pěšky městem a Auto*Mat.
Kapitálové výdaje ve výši 122 000 tis. Kč jsou určeny na stavební úpravy komunikací pro zvýšení
bezpečnosti, např. stavební zpomalovací prahy a přisvětlení přechodů pro chodce dle požadavků
městských částí (podrobněji dle přílohy č. 1 důvodové zprávy). Priority z požadavků jednotlivých
městských částí na území hl. m. Prahy vyhodnocuje odbor ODO MHMP ve spolupráci s pracovní
skupinou. Velká část akcí určená k realizaci vychází z projektu Bezpečné cesty do školy, který
hl. m. Praha dlouhodobě podporuje.
Běžné výdaje pol. ve výši 6 000 tis. Kč jsou určeny na nestavební úpravy komunikací a údržbu,
zejména zvýrazňování dopravního značení, montované zpomalovací prahy, zajišťování rozhledových
podmínek a další nestavební opatření, které stanoví příslušné silniční správní úřady po projednání
s Policí ČR. Dále jsou určeny pro akce Policie ČR preventivního charakteru na komunikacích hl. m.
Prahy.
V rámci preventivních programů není v tuto chvíli zařazena žádná položka, a to i z velké míry kvůli
situaci způsobené pandemií covid-19. Je však možné, v průběhu roku bude některé programy nebo
aktivity podpořeny. V takovém případě bude návrh spojený s rozpočtovým opatřením předložen
k projednání v Radě hl. m. Prahy.
Kromě vyjmenovaných investičních akcí v příloze č. 1 důvodové zprávy jsou k pokračování
přípravy v letošním roce připraveny i další akce, které však nejsou v pokročilé fázi přípravy projektové
dokumentace a proto nelze jejich realizaci předpokládat v roce 2021. Pokračování v jejich přípravě a
realizaci v roce 2021 lze současně očekávat pouze v případě, že investiční příprava akcí uvedených v
příloze č. 1 důvodové zprávy nebude probíhat dle předpokladů.
Přílohou č. 2 důvodové zprávy je prezentace zástupců Policie ČR k dopravní nehodovosti za rok
2020, jejíž součástí je vývoj základních ukazatelů v posledních letech. Rok poznamenaný pandemií
covid-19 se projevil poklesem celkového počtu dopravních nehod, v klíčových ukazatelích (usmrcení a
těžce zranění) však došlo k mírnému nárůstu ve srovnání s rokem 2019. Statistiky tak v tomto ohledu
kopírují situaci na úrovni ČR a potvrzují skutečnost, že tragické nehody se stávají bez ohledu na
intenzity dopravy nebo množství nehod obecně. Zároveň také nedošlo k naplnění cílů stanovených
Národní strategií BESIP pro období 2011-2020, kdy bylo pro hl. m. Prahu za rok 2020 stanoveno 16
usmrcených (což je o 6 méně oproti skutečnosti) a 208 těžce zraněných (o 77 méně).

Vláda ČR pro období 2021-2030 schválila 4. 1. 2021 novou Národní strategii BESIP, jejímž
stěžejním cílem je snížení počtu usmrcených a těžce zraněných o 50 % vůči výchozímu stavu (pozn.:
ještě bude následně definováno, zda bude výchozím stavem rok 2019 nebo průměr let 2017-2019, rok
2020 není kvůli zkreslení pandemií covid-19 uvažován). Je také zřejmé, že vývoj nehodovosti
v posledních letech (zastavení setrvalého poklesu) poukazuje na to, že dosavadní přístup vyčerpal svůj
potenciál. I proto ODO MHMP zadalo v roce 2020 zpracování Strategie BESIP pro hl. m. Prahu, jejíž
zpracování vychází také ze schváleného Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. V současné době je
finalizována analytická část. Dokončení strategie se předpokládá v letošním roce, návazně bude
předložena Radě hl. m. Prahy.
Využití prostředků BESIP je pracovní skupinou průběžně sledováno, každoročně vyhodnocováno
a plnění je sumarizováno. TSK HMP, a. s. vede o realizovaných opatřeních přesnou evidenci.

