121 - ZŠ Liberec
Dlouhý Most 102
Základní škola v Liberci – Dlouhém Mostě se nachází u průtahu silnice III/27814, která slouží vzhledem
ke své historii (dříve I/35) nejenom pro obslužnou dopravu Dlouhého Mostu a přilehlého okolí, ale také
jako alternativní trasa pro dopravní vztahy na delší vzdálenosti. Škola je umístěna v prostoru nad zárubní
zdí nad silnicí III/27814. Vchod do školy ústí do rozptylové plochy nad touto zdí, takže nehrozí přímé
vběhnutí dětí do vozovky. Zábradlí nad zárubní zdí však již v mnohých místech není schopno bránit
případnému pádu dětí. (Obr. 2). Místní komunikace ke škole je označena DZ B1 Zákaz vjezdu všech
vozidel s dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd povolen. (Obr. 5)
Nejvážnějším nedostatkem uspořádání dopravního prostoru je absence jakéhokoliv chodníku podél
silnice III/27814 minimálně v úseku mezi školou a autobusovou zastávkou v centru obce (Obr. 6, 7 a 9),
ale také v opačném směru od Liberce. Vzhledem k neexistenci chodníku jsou protiprávně vyznačeny i
oba přechody pro chodce v blízkosti školy, protože nejsou ani na jednom ze svých konců ukončeny ani
na chodníku ani na rozptylové ploše pro pěší. (Obr. 1, 3 a 6)
Na zvýšenou přítomnost dětí jsou řidiči na silnici III/27814 upozorněni DZ A 12 Děti. Ve směru od
autobusové a vlakové zastávky je však tato značka umístěna příliš pozdě a to až těsně před přechodem
pro chodce. Rychlost projíždějících vozidel není na silnici III/27814 nijak upravena. Ve směru od Liberce
je pouze Informativní dopravní značka IP 5 Doporučená rychlost 30 km/hod, ve směru od autobusové
zastávky je umístěn informativní měřič rychlosti.
Rizika
Riziko konfliktu dětí s průjezdnou motorovou dopravou vzhledem k absenci jakéhokoliv chodníku.
Vážnější následky případného konfliktu dětí a průjezdnou automobilovou dopravou vzhledem ke
skutečnosti, že maximální dovolená rychlost je ponechána v obecné úpravě 50 km/h.
Riziko konfliktu dětí s průjezdnou motorovou dopravou v rozptylovém prostoru před školou vzhledem
k nevhodnému zábradlí nad zárubní zdí.
Doporučení
Snížit nejvyšší dovolenou rychlost kolem ZŠ Dlouhý Most na 30 km/h minimálně v době školního
vyučování na celém úseku od stávajícího umístění IP 5 ve směru od Liberce až po autobusovou zastávku,
nejméně do doby vybudování alespoň jednostranného chodníku ve stejném úseku.
Vybudovat alespoň jednostranný chodník mezi autobusovou zastávkou a základní školou.
Opravit stávající zábradlí nad zárubní zdí.
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