Zápis z veřejného setkání nad projektem Bezpečné cesty do školy –
dopravní studií TSK

ze dne 30. 6. 2008

Přítomní hosté:
Milada Vitásková (vedoucí odboru dopravy Městské části Praha 7)
ing. Jaroslav Mach (odbor dopravy Magistrátu hl. města Prahy)
ing. Krejča (odd. silničního správního úřadu MHMP)
pna Vacek – Městská policie Praha 7
Jarmila Johnová (občanské sdružení Pražské matky, koordinátor projektu)
Mgr. Tomáš Komrska (ředitel školy ZŠ Korunovační)
Míla Janišová (zástupkyně sdružení Pražské matky pro projekt Bezpečných cest na ZŠ Korunovační)
David Binar – člen Strany zelených Prahy 7, zastupitel MČ Praha 7 a rodič ZŠ Korunní

Průběh jednání:
Pracovní skupina jednala o opatřeních navržených v dopravní studii zpracované TSK pro zklidnění
dopravy na čtyřech lokalitách v blízkosti školy (Jana Zajíce, Letenské n., Nad Královskou oborou,
Sládkova) a odsouhlasila je. Pracovní skupina se shodla na návrzích zvednutých ploch v lokalitách
Jana Zajíce, Nad Královskou oborou, Sládkova s tím, že požaduje, aby byly barevně a strukturálně
odlišené, případně aby nájezd na zvýšenou plochu byl stupňovitý (např. podobně, jak je tomu
v Tusarově ulici před školou). Diskutovalo se i o tom, zda na nich vyznačit přechody pro chodce zebry. Členové se shodli v názoru, že před školou na křižovatce Sládkova, Havanská by měly být
přechody vyznačeny, na ostatních místech se skupina klonila spíše k tomu, že nebudou nutné, pokud
by plocha pro přecházení byla odlišena strukturou a barvou. Takové řešení podle OD MHMP spíše
odpovídá současným trendům a poskytuje větší svobodu chodci.
Jarmila Johnová doporučujila zorganizovat po prázdninách osvětovou akci například v rámci ŠPM pro
řidiče - rodiče a občany z okolí, s níž by mohli pomoci i děti (letáčky pro rodiče - řidiče, bannary), aby
věděli, jak se chovat ve zklidněných lokalitách, obytných zónách, zónách s omezenou rychlostí, na
zvednutých plochách křižovatek či přechodů, kde nejsou přechody vyznačeny a obecně všude, kde
se pohybují děti do školy, na hřiště apod.
Prioritou ZŠ Korunovační pro realizaci navrhovaných opatření je prostor před školou (Sládkova) a
potom přechod u Letenského náměstí.
Ke způsobu asistence MP na přechodech v blízkosti školy (zejména na Korunovační ul,) se pracovní
skupina s představitele Městské policie panem Vackem dohodla, že se v předem dohodnutém
termínu (zajistí konzultantka paní Míla janišová?) v září sejde ráno na přechodu na Korunovační ulici a

zkusí vymyslet, jak by se MP měla na přechodech chovat a zasahovat, aby pomáhala dětem
bezpečně přicházet do školy.

Zapsala
Jarmila Johnová, 1.7.2009

