122 - ZŠ Liberec
Aloisina výšina 642
Základní škola Aloisina výšina v Liberci se nachází v cca 40 let starém sídlišti. Vlastní budova školy je
umístěna zcela stranou jakékoliv motorové dopravy. Pojížděný chodník kolem školy je z obou stran
ulice Aloisina výšina označen DZ B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel (Obr. 5). Přesto dle
informací od pana ředitele dochází k příležitostnému, ale o to riskantnějšímu nerespektování tohoto
zákazu, a to především z parkoviště přilehlého chátrajícího obchodního střediska vzhledem k dávno
poškozenému ohrazení a vedlejší MK, na které je umístěno zdravotní středisko. (Obr. 2).
Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou nejrizikovějšími místy přechod pro chodce v křižovatce
ulic Aloisina výšina a Hrubínova (Obr. 1) a přechod pro chodce u autobusové zastávky v křižovatce
Kunratická, Východní. (Obr. 4). Oba tyto přechody navíc křižují jedno z významných spojení Liberce a
Jablonce nad Nisou.
Přechod pro chodce přes ulici Hrubínovu, je vhodně rozdělen středním dělícím ostrůvkem. Na zvýšený
pohyb dětí v tomto prostoru jsou řidiči z obou směrů v dostatečném předstihu upozorněni DZ A12
Děti navíc doplněnou o dvojici Přerušovaných žlutých světel S7. Při bezpečnostní inspekci počátkem
září 2009 však byly tyto značky z obou směrů překryty nedostatečně udržovanou zelení. (Obr. 3)
Nedostatečné je rovněž odstranění starého vodorovného dopravního značení téhož přechodu. (Obr.
1) Přechod přes ulici Kunratickou v prostoru autobusové zastávky je pouze standardně vyznačen bez
jakéhokoliv upozornění na zvýšený pohyb dětí.
Ulice Východní, která je dětmi ze ZŠ hojně využívána, je správně označena jako Dopravní zóna
s omezením rychlosti na 30km/hod a zákazem vjezdu nákladních vozidel mimo obslužné dopravy.
V rozhledovém trojúhelníku z ulice Východní na přechod pro chodce se zcela zbytečně nachází
reklamní poutač přilehlého obchodu. Při bezpečnostní inspekci bylo dokumentováno časté
nerespektování tohoto přechodu ze strany chodců. (Obr.8)
Rizika
Zvýšené riziko střetu dětí s průjezdnou motorovou dopravou na přechodu přes ulici Hrubínova
vzhledem k dílčímu zakrytí správného dopravního značení přerostlou zelení.
Zvýšené riziko konfliktu dětí s motorovou dopravou při nerespektování přechodu pro chodce
v prostoru autobusové zastávky na ulici Kunratické.
Riziko vážnějších následků úrazů dětí při případném konfliktu při přecházení ulic Hrubínova a
Kunratická vzhledem k rychlosti projíždějících vozidel.
.
Doporučení
Odstranit přerostlou zeleň zakrývající dopravní značení
přechodu pro chodce přes ulici Hrubínovu.
Doplnit vyznačení zóny s dopravním omezením na ulici
Východní o symbol DZ A12 Děti.
Odstranit reklamní poutač z rozhledového trojúhelníku
křižovatky Východní, Kunratická.
Doplnění stávajících DZ A12 na ulici Hrubínově o značku
B20a Nejvyšší dovolená rychlost 30km/h, případně s
dodatkovou tabulkou 7 – 9, 12 – 16 ve dnech školního
vyučování a instalaci stejného DZ i v prostoru křižovatky
Kunratická, Východní.
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