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Bezpečnostní rizika na hlavních komunikacích, západ
1. Chybějící chodníky na II/244.
Pěší pohyb chodců mezi
vozidly;
2. chybějící přechod k zastávce;
přecházení v zatáčce
3. chybějící přechod do parku
4. chodník ústí na III/24424
přímo do cesty vozidlům;
zákryt kostelní zdí
5. porušování max. povolené
rychlosti vozidel u přechodu
pro děti do MŠ/ZŠ
6. překážející vozidla na
chodníku a v jízdním pruhu
před zatáčkou
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Bezpečnostní rizika na hlavních komunikacích, východ
6. Překážející vozidla na
chodníku
7. Chybějící přechod mezi
chodníky
8. Překračování rychlosti 50
km/h;
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Návrh řešení bezpečnostních rizik, západ
1. Výstavba chodníku podél
II/244 – projekt připraven
2. Zřízení přechodu / místa pro
přecházení s ostrůvkem
3. Zřízení místa pro přecházení
s ostrůvkem od obchodu do
parku
4. Zrušení chodníku ústícího na
III/24424 v zákrytu kostelní zdi
nebo zabezpečení zábradlím
5. Zvýšený přechod pro děti
MŠ/ZŠ s ostrůvkem (snížení
rychlosti jízdy vozidel)
6. Odtah vozidla (vozidel) při
opakovaném porušování § 25
a § 27 Zákona o silničním
provozu
7. cyklopiktokoridor - vodorovným
značením vyznačený koridor
pro pohyb cyklistů na
cyklotrase
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Návrh řešení bezpečnostních rizik, východ
5. Odtah vozidla (vozidel) při
opakovaném porušování § 25
a § 27 Zákona o silničním
provozu
6. cyklopiktokoridor - vodorovným
značením vyznačený koridor
pro pohyb cyklistů na
cyklotrase
7. Zvýšený přechod (snížení
rychlosti jízdy vozidel)
8. Zpomalovací semafor /
úsekový měřič
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