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ZÁVĚR

Dopravní studie Na Zelenou se v první části zabývá analýzou potřeb, problémů a současným
stavem dopravy. Za účelem snížení negativních vlivů dopravy v okolí školy (především na
cestách do školy), byla navržena řada zklidňujících a bezpečnostních opatření, která nejen
že usnadní pohyb dětem pěšky, na kole či koloběžce, ale také zároveň zajistí celkovou
bezpečnost a přehlednost veřejného prostoru na cestách žáků do školy.
Primárně byla řešena pěší doprava a cesty od zastávek veřejné dopravy, které současně
pokrývají i hlavní příchozí tahy většiny dětí do/ze školy. Ve spolupráci se zástupci obecního
úřadu budou tato místa postupně řešena.
Nejzávažnějším dopravním problémem je přechod místo C (u pekárny) v křižovatce
Revoluční x Rudé armády, který hodlá obecní úřad realizovat ještě v letošním roce
(2014). V plánu realizací 2014 je i chodník podél ul. Hrdinů.
Co nejdříve je však třeba dořešit koordinaci s krajskou správou a údržbou silnic a to
ve věci nového dopravního značení. Na přelomu let 2013 a 2014 krajská správa
postupně realizovala údržbu povrchu ul. Revoluční (sil č. 1014 a 1015) a na jaře má
v plánu obnovu vodorovného dopravního značení. Ze společných jednání vyplynulo,
že navržené úpravy ve studii zrealizují, včetně úprav svislého značení.
Ostatní úpravy podléhají dlouhodobější přípravě - jejich přípravu je vhodné zahájit co
nejrychleji.
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VYSVĚTLIVKY:
-

HDP
PP
DZ
DÚR
DSP
NAD
PID
MHD
IZS
SSZ
VO
TP
ČSN

hlavní dopravní prostor (vozovka)
přidružený prostor
dopravní značení
dokumentace k územnímu řízení
dokumentace ke stavebnímu povolení
nákladní automobilová doprava
Pražská integrovaná doprava
Městská hromadná doprava
Integrovaný záchranný systém (hasiči, záchranná služba, Policie)
Světelné signalizační zařízení
veřejné osvětlení
technické podmínky
Česká státní norma
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