119 - ZŠ Liberec
U Opatrovny 444/3
Základní škola v Liberci na ulici U Opatrovny je součástí Dětského diagnostického ústavu a střediska
výchovné péče. Součástí areálu je i mateřská škola. Areál diagnostického ústavu je umístěn
v blízkosti centra města v rozptýlené vilkové zástavbě. Ulice U Opatrovny je podél areálu
Diagnostického ústavu jednosměrná ve směru od křižovatky s ulicí Milady Horákové. (Obr. 2 a 4) Na
úseku od křižovatky s ulicí Milady Horákové po křižovatku se spojkou k ulici U Krematoria je na ulici
U Opatrovny zákaz vjezdu nákladních vozidel. (Obr. 4)
Nejrizikovějším místem v blízkosti základní školy a diagnostického ústavu je přechod pro chodce
přes ulici Milady Horákové. Tento přechod byl nedávno upraven v souvislosti s přestavbou
obchodního domu Tesco (My). Bezpečnost chodců byla zvýšena vložením středního dělícího
ostrůvku a tím rozdělením přechodu na dvě poloviny. Přechod byl zároveň upraven i pro potřeby
handicapovaných.
Podél ulice U Opatrovny je oboustranný chodník. Povrch chodníku je však místy velmi
problematický (Obr. 1) a měl by být jednoznačně opraven. Podél areálu je ulice U Opatrovny
rozšířena a využívána pro parkování, parkování je však povoleno pouze na protější straně
komunikace. Na zvýšenou přítomnost dětí nejsou řidiči nijak upozorněni.
Podél spojnice od ulice U Opatrovny k ulici U Krematoria schází chodník, přitom řidiči nejsou
upozorněni žádným způsobem na zvýšenou přítomnost chodců na vozovce (Obr. 8).
Nejvyšší dovolená rychlost vozidel je na ulici U Opatrovny stanovena pouze základní zákonnou
úpravou na 50km/hod.
Rizika
Zvýšené riziko střetu dětí s průjezdnou motorovou dopravou při nedostatečném respektování
pravidel silničního provozu, především pak při přecházení komunikace U Opatrovny při příjezdu
autem.
Riziko zranění na nedostatečně udržovaném chodníku.
Riziko zvýšených následků případných úrazů vlivem příliš vysoké rychlosti projíždějících vozidel.
Doporučení
Opravení povrchů chodníků v ulici U Opatrovny.
Oddělení pruhů pro parkování od pruhu pro průjezdnou
dopravu pomocí vložení dělícího ostrůvku s místy pro
přecházení.
Doplnění chodníků podél spojnice k ulici U Krematoria.
Zpracování dopravně inženýrské studie zahrnující širší
okolí Diagnostického ústavu včetně základních škol Na
Perštýně a Gollova s cílem stanovení nutných opatření
pro zavedení zóny s dopravním omezením, omezením
rychlosti na 30 km/hod, případně omezením tonáže
těžké nákladní dopravy v tomto území.

1

2

7

3

4

5

6

8

