416 - ZŠ Tatobity
Tatobity 74

Budova Masarykovy základní školy v Tatobitech leží ve školní zahradě, která bezprostředně přiléhá
k průtahu silnice II/283. Silnice II/283 představuje jednu z nejvýznamnějších krajských silnic. V daném
úseku zajišťuje především spojení Turnova se Semily a s Lomnicí nad Popelkou.
Vzhledem k umístění školy v parku, se vchodem dostatečně vzdáleným od silnice II/283, nehrozí
přímé vběhnutí dětí do vozovky. Hlavní příchod ke škole, potom ústí na chodník podél silnice II/283.
Proti vchodu je umístěno zábradlí, které děti vhodně směřuje k přechodu pro chodce přes silnici
II/283. Silnice II/283 prochází kolem školy v dlouhém přímém úseku (Obr. 4, 5, 7 a 8), který svádí
k nedodržování nejvyšší dovolené rychlosti. Tuto domněnku potvrzuje i v roce 2009 instalovaný
informační měřič rychlosti s nápisem děti ve směru od Turnova. Nejvyšší dovolená rychlost vozidel
není na úseku silnice II/283 kolem školy nijak upravena nad standardní zákonnou úpravu.
Na zvýšenou přítomnost dětí v prostoru přechodu jsou sice řidiči na silnici II/283 upozorněni DZ A12
Děti (Obr. 4 a 8), ale ve směru od Lomnice nad Popelkou se jedná o již silně zastaralý typ DZ, který
nesplňuje požadavky na svislé dopravní značení na silnicích II. třídy. Svislé DZ IP 6 Přechod pro chodce
je sice v obou směrech jízdy zvýrazněno retroflexním pozadím, ale zároveň významným způsobem
zakryto přerostlou zelení.
Do silnice II/283 ústí celá řada místních komunikací. Zmapování případných rizik na těchto
komunikacích by bylo vhodné udělat žáky školy pomocí realizace projektu Bezpečná cesta do školy.

Rizika
Riziko konfliktu dětí s motorovou dopravou na přechodu pro chodce přes silnici II/283 vzhledem
k jeho omezené viditelnosti (stará dopravní značka, přerostlá zeleň).
Riziko vážnějších následků případného konfliktu dětí s motorovou dopravou v důsledku vysoké
rychlosti motorové dopravy na silnici II/283, která není nijak snížena oproti obecní úpravě v obci.
Riziko případného konfliktu dětí s motorovou dopravou v složitějších dopravních situacích.

Doporučení
Nahradit DZ A 12 Děti ve směru od Lomnice nad Popelkou
novou DZ. Doplnit tutéž značku v obou směrech jízdy i
stejným symbolem na vozovce.
Doplnit do ŠVP projekty na vyhledávání rizika v provozu na
pozemních komunikacích a jejich předcházení, případně
projekty na předcházení úrazům obecně.
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