DOPRAVNÍ INFORMACE
V roce 2005 byl schválen projekt realizace Jednotného systému dopravních informací
pro ČR jako společný projekt Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra a Ředitelství silnic a
dálnic ČR ve spolupráci s dalšími subjekty.
V rámci projektu Jednotného systému dopravních informací byla 11. září
2018 zahájena činnost ostravského Národního dopravního informačního
centra (NDIC), které v nepřetržitém provozu v těsné spolupráci s Policií
ČR, Hasičským záchranným sborem, zdravotnickými záchrannými
službami, správci komunikací, silničními správními úřady, provozovateli
dopravních informačních center měst, řídících center tunelů,
provozovateli telematických aplikací a dalšími sbírá, zpracovává, ověřuje
a dále distribuuje dopravní informace a dopravní data o aktuální dopravní
situaci ze sítě komunikací všech kategorií z celé ČR.
NDIC provozuje na základě rozhodnutí vlády ČR č. 590 ze dne 18. 5.
2005 a v souladu s §124 odst. 3 zákona č. 361/2000. Sb., o silničním
provozu, ve znění pozdějších předpisů, Ředitelství silnici a dálnic ČR1.
V NDIC se shromažďují informace o dopravních nehodách, uzavírkách,
požárech vozidel, kolonách, počasí a dalších problémech na pozemních
komunikacích. Odtud se dopravní informace šíří na proměnné informační
tabule, na webové stránky, do aplikací pro mobilní telefony a
prostřednictvím datového distribučního rozhraní také pro rozhlasové a
televizní stanice, přepravce, telekomunikační operátory a ostatním
uživatelům.
Detailní dopravní informace se šíří nonstop také prostřednictvím služby
RDS-TMC (Radio Data System – Traffic Message Channel) pro
navigační přístroje.
Na stránkách Ředitelství silnic a dálnic http://www.dopravniinfo.cz/ jsou v jednotném
mapovém prostředí průběžně publikovány zprávy o uzavírkách, dopravních omezeních,
dopravních nehodách a další pro motoristy důležité informace.
Mobilní aplikace s dopravními informacemi a dalšími funkcemi najdete např. na
http://portal.dopravniinfo.cz/servis-ridicum/mobilni-aplikace;
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/aplikace/dopravni-info-mobilni-aplikace
a
dalších
stránkách. Mějte prosím ale na paměti, že pokud řídíte, je třeba se plně věnovat provozu,
nikoliv hledání v telefonu. Je-li to možné, požádejte raději o součinnost spolujezdce.
Aktuální dopravní informace naleznete také na stránkách Policie České republiky, která je
největším
poskytovatelem
ověřených
dopravních
informací
http://aplikace.policie.cz/dopravni-informace/
.
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