Plán práce včetně plánu zasedání Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu na rok 2011
V souladu s hlavními cíli Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2011 budou navrženy tyto činnosti:
XIV.
Zasedání duben
2011
Návrhy na činnost

Navrhl

Zodpovídá

Kontrola plnění usnesení Sekretariát
Sekretariát
1 Rady vlády
Rady vlády
Rady vlády
Přehled o vývoji
nehodovosti v roce 2010 a
Policie ČR
Policie ČR
vývoj nehodovosti od ledna
2 2011 na území ČR
Informace o plnění Národní
strategie
bezpečnosti
silničního provozu za rok
2010 a informace k nové
MD
MD
Národní
strategii
bezpečnosti
silničního
provozu na období 20113 2020 v ČR
Informace z přehledové
studie „Analýza složení
vozového parku v České
republice a návrh opatření
Sdružení
Sdružení
ke snížení negativních vlivů automobilovéh automobilovéh
v
důsledku
provozu o průmyslu
o průmyslu
motorových vozidel na
pozemních komunikacích“
4 (část bezpečnost provozu)
Představení projektu
SmartMove, podpora
ČESMAD
ČESMAD
veřejné osobní
BOHEMIA
BOHEMIA
dopravy…cesta ke snížení
5 nehodovosti
Vliv sledování akustických
signálů
mýtných
OBU ČESMAD
ČESMAD
jednotek na bezpečnost BOHEMIA
BOHEMIA
6 silničního provozu
Návrhy
na
novelizaci
předpisů
upravujících
silniční provoz, zejména
návrhy Senátu a návrhy
Poslanec Mgr.
Autoklub ČR
pracovní skupiny zřízené
Huml
ministrem
dopravy
a
ministrem vnitra, vedené
7 poslancem Mgr. Humlem
8 Různé

Spolupracuje

Poznámka

Způsob
vyhodnocení
Ústní informace na
zasedání Rady vlády

Prezentace nesmí být delší než 10
minut

Subjekty uvedené Prezentace nesmí být delší než 10
v Národní strategii minut
bezpečnosti
silničního provozu

Technologická
platforma
"Vozidla pro
udržitelnou
mobilitu"
(je
souhlas )

Prezentace cca 10 minut

Prezentace
Materiál bude předán
v písemné formě
členům RV - bez
projednávání na
zasedání RV +
prezentace k nové
NSBSP na roky 20112020

Prezentace

Prezentace nesmí být delší než 10 minut Prezentace
Písemný materiál +
krátký komentář
Projednáno s poslancem Mgr. Humlem
Materiál bude předán
v písemné formě,
případně bude podána
ústní informace (dle
rozhodnutí Mgr.
Humla)
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XV.
Zasedání září 2011 Návrhy na činnost
Navrhl
Zodpovídá
Kontrola plnění usnesení Sekretariát
Sekretariát
1 Rady vlády
Rady vlády
Rady vlády
Přehled o vývoji
nehodovosti za I. pololetí
Policie ČR
Policie ČR
2 2011
Posouzení vlivu
vysokorychlostního vážení
ČESMAD ČESMAD
nákladních vozidel na
BOHEMIA BOHEMIA
bezpečnost silničního
3 provozu
Národní
strategie
bezpečnosti
silničního
MD
MD
provozu na období 20114 2010 v ČR
Příprava
řidičů
(autoškolství): vyhodnocení
současného
stavu,
metodické řízení autoškol, Autoklub ČR
MD
systém
kontroly
práce
autoškol
a
praktické
5 provádění kontrol
MD ČR a Nadace BESIP
Sdružení
Sekretariát
automobilovéh
Rady vlády
o průmyslu
6
Oblast
bezpečnosti
silničních
tunelů
informace
o
činnosti
ÚAMK
ÚAMK
EuroTAP
a
výsledky
7 hodnocení v roce 2010
8 Různé

XVI.
Zasedání prosinec
2011
Návrhy na činnost
Kontrola plnění usnesení
1 Rady vlády
Vyhodnocení účinnosti
bodového a sankčního
systému jako důležitého
nástroje realizace cíle
Národní strategie
bezpečnosti silničního
2 provozu
Plán práce Rady vlády na
3 rok 2012
Analýza Národního registru
dětských úrazů z hlediska
bezpečnosti silniční dopravy
4 -aktuální data

Spolupracuje

Poznámka

Prezentace nesmí být delší než 10
minut

Způsob vyhodnocení
Ústní informace na
zasedání Rady vlády
Prezentace

CDV

Písemný materiál +
krátký komentář

Subjekty uvedené
v Národní strategii
bezpečnosti
silničního provozu

Písemný materiál prezentace

Písemný materiál
předloží MD

ředitelka Nadace
BESIP

Ústní informace na
zasedání Rady vlády

Navrhl

Zodpovídá

Sekretariát
Rady vlády

Sekretariát
Rady vlády

Spolupracuje

Poznámka

MV

MD

Policie ČR, MV

MD

MD

členové RV

Písemný materiál

MZd

MZd

FN Brno, FN
Motol

Prezentace

Způsob vyhodnocení
Ústní informace na
zasedání Rady vlády

Prezentace/písemný
materiál

2

5

6

7

8

9
10

Zdokonalovací
výcvik
řidičů, jeho zavedení jako
Autoklub ČR
povinnosti pro řidiče vozidel
s právem přednostní jízdy
Zdokonalovací výcvik řidičů
jako nástroj k "umazávání"
bodů, zhodnocení dosud
stanovených požadavků na Autoklub ČR
náplň tohoto výcviku a na
vybavení
příslušných
pracovišť
Problematika výuky řidičů
motocyklů v návaznosti ke
zkoušce
z
odborné
MD
způsobilosti (současný stav návrh řešení)
Oblast
dopravní
infrastruktury - informace o
činnosti
EuroRAP
výsledky projektu ATLAS
ÚAMK
("Evropský
atlas
bezpečnosti
silničního
provozu")
Vyhodnocení
účinnosti
dotace na provoz vozidel
Policie ČR
VW Passat R 36 na dálniční
síti
Různé

Používané
zkratky:
Ministerstvo dopravy
Národní strategie bezpečnosti
silničního provozu

Prezentace nesmí být delší než 10
minut

Autoklub ČR

Materiál předloží
Autoklub ČR
Prezentace nesmí být delší než 10
minut
Materiál předloží
Autoklub ČR

Autoklub ČR

MD

Písemný materiál prezentace

Policie ČR

ÚAMK

Policie ČR

Písemný materiál

MD
NSBSP

Rada vlády ČR pro bezpečnost
silničního provozu
RV

FN
MZd
MV
Ministerstvo vnitra
Centrum dopravního výzkumu CDV
Ústřední automotoklub ČR
ÚAMK
Fakultní nemocnice

Ministerstvo zdravotnictví

3

