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• Počet obyvatel města:  
11 800 
 

• Místních částí: 7 
 

• Počet obyvatel 

správního obvodu 
Velkého Meziříčí:                                                                                                                                                                                                   
35 800 
 

• Obcí ve správním 
obvodu Velkého 

Meziříčí:  71 

ZÁKLADNÍ DATA 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD 
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1.  
Stará  budova 

radnice 

2.  
Nová budova 

radnice 

3.  
Budova české 

spořitelny 

4.  
Obecník 

• Městský úřad je umístěn ve 
čtyřech budovách na Náměstí 

 

• Je zde 9 odborů a 2 oddělení 

 

• Do městského úřadu je 
zařazeno 107 zaměstnanců 
města 
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SMART PROJEKTY 

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

• Elektronická úřední deska  

 

• Vysokorychlostní vážení - Váhy pro kontrolní vysokorychlostní vážení 

silničních vozidel  

 

• Centrální odečtový systém - systém k rozúčtování tepla a teplé vody v bytech 

ve vlastnictví města  

 

• Úsekové měření rychlosti na D1??? 

 

 



CENTRÁLNÍ ODEČTOVÝ SYSTÉM 

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

Systém centrálních odečtů CRS 40 slouží k bezkontaktnímu odečtu dat vysílaných 

rádiovými indikátory topných nákladů E -ITN 30 a rádiovými moduly pro vodoměry E- 

RM 30. 



CENTRÁLNÍ ODEČTOVÝ SYSTÉM 

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

Vypořádat se s aktuální platnou legislativou Zákon 103/2015 Sb. ze dne 10. dubna 

2015, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,  

Přenos dat do agendového informačního systému a vlastní rozúčtování. 



VYSOKORYCHLOSTNÍ VÁŽENÍ  

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

Váhy pro kontrolní vysokorychlostní vážení silničních vozidel jsou určeny pro měření 

celkové hmotnosti vozidla a zatížení na nápravu nebo skupinu náprav, případně 

dalších parametrů vozidla vyžadovaných zvláštním předpisem a to přímo za jízdy 

vozidla na jeho trase. 



VYSOKORYCHLOSTNÍ VÁŽENÍ  

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

Jedná se o partnerský projekt Kraje Vysočina a města Velké Meziříčí. Investičně byl 

systém vybudován z rozpočtu Kraje a jedná se o poměrně drahý, ale provozně 

nenáročný a technicky špičkový systém. Financování jeho provozu je zajištěno 

z pokut, které jsou vybírány od dopravců za porušení dopravních předpisů.  



VYSOKORYCHLOSTNÍ VÁŽENÍ  

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

Pokud je nám známo, jedná se o svého druhu druhé zařízení v rámci celé ČR (první 

bylo nainstalováno v Kolíně), ale jediné fungující. Na počátku implementace tohoto 

projektu bylo velmi důležité nastavení spolupráce Kraje Vysočina s městem Velké 

Meziříčí, kdy Kraj byl investor, město Velké Meziříčí je vykonavatel vysokorychlostního 

vážení.  Dále je zde velmi důležitá snaha obou orgánů veřejné správy důsledně 

vymáhat dodržování zákonných předpisů v oblasti dopravy. Poměrně složité byly i 

jednání  s ostatními složkami veřejné správy směřující k zajištění všech potřebných 

certifikátů a atestů nutných k bezproblémovému provozování celého systému.   



VYSOKORYCHLOSTNÍ VÁŽENÍ  

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

Samotné vyhodnocování událostí probíhá v agendě IS MěÚ, kde se automaticky 

(dotazem do CRV) identifikuje konkrétní vozidlo a probíhá zpracování přestupku 



ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA  

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

V rámci Městského úřadu Velké Meziříčí došlo k zavedení komplexního systému pro 

provozování úřední desky, který umožňuje publikování vybraných písemností 

z elektronické spisové služby na elektronickou úřední desku a následně umožňuje 

jejich zobrazení dálkovým přístupem (pomoci webových stránek) a také na nově 

instalovaném kiosku na Náměstí ve Velkém Meziříčí. Tato nahradila fyzickou úřední 

desku, na které se zveřejňovali „povinné“ dokumenty v listinné podobě. 



ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA  

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

Služba Elektronická úřední deska byla ve Velkém Meziříčí nasazena jako část z 

projektu Konsolidace IT a zavedení nových služeb TC v území ORP Velké Meziříčí.  

Aplikace je napojena na elektronickou spisovou službu, kde pracovník jakéhokoliv 

odboru může zvolit u písemnosti zveřejnění na elektronickou úřední desku, následně 

schválí publikování v aplikaci úřední deska. Poté se automaticky provede publikování 

vybrané písemnosti v rámci aplikace. Služba elektronické úřední desky je 

zaimplementována do zobrazení na webových stránkách Města Velké Meziříčí. V rámci 

vypublikované služby na webových stránkách je poté možné zobrazovat jednotlivé 

zveřejněné písemnosti, filtrovat jejich zobrazení a samozřejmě nahlížet i do archivu 

zobrazených písemností. 



ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA  

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

Starý "analogový" systém byl nahrazen novým, který funguje, jako jedna z možných 

bran přístupu k  informacím z radnice. Toto je v souladu s koncepčním záměrem rady 

města, která přišla  po komunálních volbách s politikou otevřené radnice. Zvolený 

design plně zapadá do postupně rekonstruovaného náměstí a měněného mobiliáře v 

rámci nového vzhledu středu města. Tento systém nahradil nevzhledně vypadající 

"analogovou" úřední desku. 

Celý systém je od počátku budován jako otevřený a má za úkol, kromě úřední desky 

přinášet i další informace pro občany města.. 



ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA  

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 



ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI NA D1 ??? 
 

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

TISKOVÁ ZPRÁVA MD ČR 

 

Měření na D1 nabírá další zpoždění, úřad zakázal dokončit tendr 

 

Praha 23. května (ČTK) - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zakázal v 

předběžném opatření Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uzavřít smlouvu s vítězem 

tendru na dodávku systémů pro úseková měření. ČTK to dnes řekl mluvčí ŘSD Jan 

Rýdl. Rozšiřování systému, který má kontrolovat snížení rychlosti na uzavírkách 

opravované dálnice D1, tím zřejmě nabere zpoždění. Důvodem opatření je podle 

mluvčího ÚOHS Martina Švandy to, že úřad potřebuje více času na shromažďování 

důkazů pro konečné rozhodnutí. 

 

V současnosti ŘSD měří rychlost zatím na prvním úseku mezi Psáři a Souticemi. 

Během roku se počet kontrolovaných míst měl rozrůst na pět v souvislosti s tím, jak se 

ŘSD podaří vysoutěžit nová měřící zařízení. Ministerstvo dopravy počítalo s 

umístěním těchto zařízení mimo jiné na uzavírkách na D1 u Jihlavy, Velkého Meziříčí a 

Humpolce. 

 

  

. 



ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI NA D1 ??? 
 

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

Vážená paní starostko, vážený pane primátore, vážení páni starostové, 

  

chtěl bych Vás tímto informovat, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

předběžným opatřením zakázal Ředitelství silnic a dálnic uzavřít smlouvu s vítězem 

tendru na úsekové měření rychlosti na dálnicích, tedy především na modernizované 

úseky dálnice D1. Zdůvodnil to tím, že musí shromáždit ještě dostatek podkladů pro 

svoje finální rozhodnutí. Firma napadající tendr zpochybňuje nastavení technických 

parametrů u jednoho ze síťových prvků. 

  

Jinými slovy ÚOHS bude ještě dále tendr zkoumat. Pro nás ovšem tato situace 

znamená, že nemůžeme v následujících týdnech osadit další vybraná čtyři místa 

úsekovým měřením rychlosti. Abychom předešli spekulacím, tuto informaci ŘSD již 

potvrdilo České tiskové kanceláři s tím, že nadále probíhá úsekově měření rychlost na 

modernizaci č. 06 Psáře – Soutice (někde se také mohou objevit tzv. informativní 

radary, které ovšem ukazují pouze aktuální rychlost a sbírají statistická data). Další 

nasazení detekčních kamer bude záviset na konečném rozhodnutí ÚOHS. Právě 

vydaná zpráva z ČTK je přiložena níže. 

  

  



DĚKUJI   ZA POZORNOST 
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