123 - ZŠ Kunratice
Kunratice 124

Základní škola v Kunraticích v Libereckém kraji se nachází na průtahu silnice III/0353, která
obsluhuje dlouhý pás obcí kolem česko-polské státní hranice. I přes tuto skutečnost je význam
silnice III/0353 pro transitní dopravu zcela minimální. Škola je umístěna na začátku obce ve směru
od Frýdlantu/Dětřichova. Ve směru od centra obce je kolem silnice jednostranný dostatečně široký
chodník, který je těsně před školou pomocí řádně označeného přechodu pro chodce převeden na
chodník (Obr. 1,3), který vede podél celého školního pozemku (Obr. 4). Na jeho konci je však
v křižovatce s MK ukončen.
Úsek silnice III/0353, který z obou stran bezprostředně souvisí se školou je vyznačen značkou A12
Děti. Maximální dovolená rychlost je v okolí školy upravena pouze základní právní úpravou.
Problém s bezpečností dětí spočívá právě v kombinaci obou výše uvedených faktů, absenci
chodníku od školy směrem k místnímu rybníku a jeho bezprostřednímu okolí, které je často
využíváno jak školou, tak i školní družinou a zároveň skutečnosti, že na krátkém úseku mezi školou a
rybníkem není nijak upravena rychlost projíždějících vozidel nad základní zákonnou úpravu, zároveň
je značka A12 Děti umístěna až těsně před školou, a tedy až za úsekem, podél kterého schází
chodník.
Rizika
Riziko konfliktu dětí s průjezdnou motorovou dopravou vzhledem k neexistenci chodníku mezi
školou a rybníkem.
Riziko konfliktu dětí s průjezdnou motorovou dopravou na úseku mezi školou a rybníkem, vzhledem
k příliš pozdě umístěné DZ A12 Děti.
Vážnější následky případného konfliktu dětí a průjezdnou automobilovou dopravou vzhledem ke
skutečnosti, že maximální dovolená rychlost je ponechána v obecné úpravě 50 km/h.

Doporučení
Snížit nejvyšší dovolenou rychlost kolem ZŠ Kunratice
na 30 km/h minimálně v době školního vyučování, a
to především na úseku od rybníka až za pozemek
školy. Přesné ohraničení úseku od školy směrem
k centru obce by mělo vyplynout z průzkumu pohybu
dětí před počátkem školního vyučování.
Posunout značku A12 Děti ve směru od Dětřichova
mnohem dále od školy, až před lokalitu přilehlého
rybníka.
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