125 - ZŠ a MŠ Raspenava
Luhová 160/Moskevská
Pobočka základní školy Luhová 160 v Raspenavě na ulici Moskevská se nachází na okrajové části
Raspenavy v menším cca 30 let starém sídlišti. Ulice Moskevská slouží pouze obsluze přilehlého
sídliště. V bezprostředním okolí školy hrozí riziko konfliktu dětí s motorovou dopravou především
vlivem mnoha nelegálně zaparkovaných aut, a to i v rozhledových polích řidičů na příchody
k budově školy a sousední školní jídelně. (Obr. 3, 8)
Podél ulice Moskevské vede v úseku kolem školní budovy chodník, který je na mnoha místech silně
poškozen. (Obr. 1)
Mnohem větší riziko však spočívá v absenci jakéhokoliv chodníku mezi ulicí Moskevskou a centrem
obce, který se rozkládá podél silnice II/290. Navíc na tomto úseku nejsou ani řidiči nijak upozorněni
na možnou zvýšenou přítomnost dětí (Obr. 4, 5, 6, 7 a 9). Maximální dovolená rychlost je v okolí
školy upravena pouze základní právní úpravou.
V místě křížení ulice Luhové se silnicí II/290 je nedostatečně odstraněné vodorovné dopravní
značení přechodu pro chodce. (Obr. 2)
Rizika
Riziko konfliktu dětí s průjezdnou motorovou dopravou v Raspenavě vzhledem k neexistenci
chodníku mezi budovou školy na ulici Moskevské a centrem Raspenavy.
Riziko konfliktu dětí s průjezdnou motorovou dopravou v bezprostředním okolí školy vzhledem
k špatně parkujícím vozidlům.
Riziko konfliktu dětí s projíždějící motorovou dopravou způsobené absencí upozornění řidičů na
zvýšenou přítomnost dětí mezi budovou školy a centrem obce.
Vážnější následky případného konfliktu dětí a průjezdnou automobilovou dopravou vzhledem ke
skutečnosti, že maximální dovolená rychlost je ponechána v obecné úpravě 50 km/h.
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Doporučení
Vyznačit celou pravobřežní síť komunikací v Raspenavě jako zónu s dopravním omezením
s omezením rychlosti na 30 km/hod a zvýšenou přítomnost chodců, případně zvýšenou přítomnost
dětí.
Řádně (beze zbytku) odstranit vodorovné dopravní značení přechodu pro chodce přes silnici II/290
v centru obce (Obr. 2) nebo vodorovné dopravní značení obnovit včetně příslušného svislého
dopravního značení a doplnění chodníků.
Zabezpečení dodržování zákazu parkování v rozhledových polích řidičů na vchody ke škole.
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