Tisková zpráva
Liberecké silnice jsou třetí
nejbezpečnější v republice
Třetím nejbezpečnějším městem v oblasti silničního provozu je podle průzkumu České pojišťovny
ze všech krajských měst republiky Liberec. Při sestavování žebříčku bezpečnosti vycházeli analytici
pojišťovny z dopravních statistik Policie České republiky.
Už osmým rokem monitoruje Česká pojišťovna bezpečnost na silnicích v třinácti krajských a
devětapadesáti okresních městech republiky. Index vychází ze statistik dopravních nehod Policie ČR a
vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce zraněných osob při dopravních
nehodách ve vztahu k počtu obyvatel daných měst. V žebříčku krajských měst vedou tento rok
Karlovy Vary. Liberec se drží na třetí příčce.
„Je to pro nás velmi dobrý výsledek. Zásluhu na něm mají také odbory magistrátu, technický a
dopravy, i státní a městští policisté, kteří bdí nad dodržováním dopravních předpisů na silnicích. Svůj
podíl na dobrém výsledku Liberce má také Liberecký kraj, který kladl velký důraz na bezpečnost na
silnicích. A poděkování patří i řidičům,“ zdůraznil náměstek primátorky pro rozvoj, dopravu a
technickou infrastrukturu Lukáš Martin. „Doufám, že příští rok si Liberec svou pozici v žebříčku
krajských měst nejen udrží, ale třeba i vylepší,“ dodal.
Index bezpečnosti pojišťovny vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce
zraněných osob při nehodách v silničním provozu, a to se zvláštním důrazem na nehody zaviněné
nepřiměřenou rychlostí v zastavěné oblasti těchto měst, vzhledem k počtu obyvatel daných měst.
„Zatímco celkový počet úmrtí na silnicích meziročně klesl, v ulicích krajských měst tomu bohužel bylo
naopak. Za první pololetí letošního roku zde zemřelo celkem 41 osob, což je o sedm lidí více než ve
stejném období loňského roku. K nejvíce úmrtím v silničním provozu došlo opět v Praze, kde bylo 14
smrtelných zranění a Ostravě, kde se stalo 13 smrtelných zranění,“ uvedl Jan Marek z odboru
komunikace České pojišťovny.
Podle mluvčí krajského ředitelství Policie ČR v Liberci Vlasty Suchánkové zemřelo na silnicích
v bývalém okrese Liberec v roce 2012 dosud 5 osob, a to při pouhých dvou dopravních nehodách.
„První obětí byl motorkář, další čtyři smrtelná zranění přinesla dopravní nehoda osobního automobilu
v Dolním Sedle,“ upřesnila tisková mluvčí.
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