MÍSTO 6 ~ NÁVRHY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Filosofská / Jitřní

ÚDOLNÍ x VAVŘENOVA

VA

:

NO

·

ŘE

ÚPRAVA DOLNÍHO PATRA STROMU, ABY
NEPŘEKÁŽEL V ROZHLEDECH

·

VAV

·

POSUN PŘECHODU DO KŘIŽOVATKY O 6,5 m

·

NAHRAZENÍ CHODNÍKU ZATRAVNĚNÍM

POSUN STOŽÁRU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

NOVÝ PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK š. 4,0 m

·

·

návrh okružní křižovatky byl vyloučen jako nevhodný z hlediska
prostorového / provozu autobusů / převažujících intenzit především na
dvou vzájemně přilehlých ramenech
křižovatka je navržena jako zvýšená s redukcí kolizních míst (zmenšení
plochy křižovatky, především v severovýchodním nároží)
severní a jižní přechod je vždy přisunutý blíže ke středu křižovatky
(zkrácení trasy chodců při obcházení křižovatky)
plocha křižovatky nejlépe z kamenné dlažby 10 / 10 či betonové, avšak
velmi únosné z hlediska trvanlivosti na pojezd těžkými vozidly, vozovku
v místě přechodů se pak navrhuje provést a asfaltovým povrchem pro
jejich zvýraznění (problémem současné křižovatky je nedostatečné
vnímání přechodů pro chodce řidiči, kteří věnují pozornost zpravidla
ostatní motorové dopravě a to díky prostorovému uspořádání
křižovatky)
nově je třeba provést veškeré přisvětlení přechodů a doplnění běžného
uličního osvětlení (přesun mimo nové přístupové chodníky k
přechodům)
ve východním rameni křižovatky je fyzicka zamezeno parkování přímo
u přechodu

LEGENDA

ÚDOL

současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

POSUN PŘECHODU DO KŘIŽOVATKY O 6,5 m

NÍ

nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)
nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba
nový chodník / pochozí plocha ze zatravňovacích dílců
nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)
travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla
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IP25a

rozhledy / rozhledové trojúhelníky
nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace
současný / nový strom
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Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
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č. OBJ/RFD/29/01/00038/2017

zhotovitel studie:

Ing. Květoslav Syrový , IČO: 76384110
Sušická 850/28, Praha 6, 160 00
tel. +420 731 701 027, syrovy.k@gmail.com
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koordinátor programu Bezpečné cesty do školy:
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Pražské matky
Muchova 13, 160 00 Praha 6
tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz

POSUN STOŽÁRU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.
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BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
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