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Úprava vjezdu do obce na ul. Sokolská
(ve směru od Štítiny)

1.
Zdůvodnění úpravy:
 vysoká rychlost vozidel přijíždějících do obce
 zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů

Úprava vjezdu do obce na ul. Sokolská
(ve směru od Štítiny)

1.
Opatření:
 realizace optické psychologické brzdy bez
akustického účinku
 svislé dopravní značení označující začátek
obce IS12a v retroreflexní úpravě
 plná středová čára v místech optické
brzdy

 osazení oznamovacího radaru s uvedením
rychlosti přijíždějícího vozidla

Další možná opatření:
 optické zúžení jízdního pruhu posunem
vodících
proužků,
vyznačení
cyklopiktogramů
 stavební úpravy – např. vjezdová brána

Úprava křižovatky Sokolská x Petra
Bezruče

2.
Zdůvodnění úpravy:
 neusměrněná plocha rozlehlé křižovatky = špatná
organizace křižující se dopravy včetně dlouhých
tras pro pěší přecházejících prostor křižovatky
 nedostatečné rozhledové poměry při vyjíždění z
vedlejší místní komunikace ul. Malá Strana a ul.
Petra Bezruče
 vysoká rychlost průjezdu vozidel křižovatkovým
prostorem v přímém úseku tj. ve směru od Háje
ve Slezsku do Štítiny a zpět a s tím spojené
problematické odbočování ve směru z Mokrých
Lazců na Štítinu

Úprava křižovatky Sokolská x Petra
Bezruče

2.
Opatření


realizace dopravních stínů usměrňujících pohyb
vozidel v křižovatkovém prostoru



snížení poloměrů v nárožích jednotlivých větví
křižovatky pro
zajištění
snížení rychlosti
projíždějících vozidel



úprava napojení při vyjíždění z ulice Malá Strana a
Sokolská



zvýraznění přechodu pro chodce bílou klikatou
čarou (upozornění na místo vyžadující zvýšenou
opatrnost)



úprava připojení ulice Malá Strana spočívající ve
vyznačení dopravního stínu pro zajištění rozhledu
v křižovatce

Pozn.: Šikmé rovnoběžné čáry tvořící dopravní stín
vymezují místo, na které je zákonem
zakázáno vjíždět nebo nad něj nákladem
zasahovat.

Úprava vjezdu do obce na ul. Sokolská
(od Háje ve Slezsku)

3.
Zdůvodnění úpravy:
 vysoká rychlost vozidel přijíždějících do obce
 zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, vozidel
vjíždějících na komunikaci ze sjezdů k
nemovitostem apod.

Úprava vjezdu do obce na ul.
Sokolská (od Háje ve Slezsku)

3.
Opatření
 realizace optické psychologické brzdy bez
akustického účinku
 svislé dopravní značení označující začátek
obce IS12a v retroreflexní úpravě
 plná středová čára v místech optické brzdy

Úprava organizace dopravy na ulicích
Kalamárská a Jubilejní

4.
Zdůvodnění úpravy:
 zvýšení bezpečnosti vozidel, chodců a cyklistů na
ulicích Kalamárská a Jubilejní
 umožnění parkování a odstavování vozidel v souladu se
zákonem o provozu na pozemních komunikacích
 zvýšení počtu parkovacích stání pro objekt restaurace s
penzionem
 nedostatečné rozhledové poměry při vyjíždění z ulice
Kalmárská na ulici Generála Vlachého (objekt v
rozhledovém poli)
Pozn.: Zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu
nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení
nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k
neprodlenému
naložení
nebo
složení
nákladu. Stát znamená uvést vozidlo do klidu nad
dobu dovolenou pro zastavení. A konečně
nesmíme zapomenout ani na poslední pojem –
zastavit vozidlo – znamená přerušit jízdu z
důvodu nezávislého na vůli řidiče.

Úprava organizace dopravy na ulicích
Kalamárská a Jubilejní

4.
Opatření:
 zřízení jednosměrné komunikace ulice Kalamárská v
úseku od ulice Generála Vlachého k ulici Sokolská
 zřízení jednosměrné komunikace ulice Jubilejní v
úseku od ulice Cihelní k ulici Sokolská
 zřízení jednosměrné komunikace ulice Cihelní ve
směru od ulice Jubilejní ke Kalamárské
 vyznačení podélných parkovacích stání na ulici
Kalamárská a Jubilejní (možno střídavě na stranách
komunikace ke zhoršení průjezdu ulicí pro řidiče
zkracující si cesty směrem do Štítiny)

Úprava vjezdu do obce na ulici
Generála Vlachého

5.
Zdůvodnění úpravy:
 vysoká rychlost vozidel přijíždějících do obce a z
obce
 ochrana chodců, případně cyklistů pohybujících se
v provozu na komunikaci

Úprava vjezdu do obce na ulici
Generála Vlachého

5.
Opatření:
 realizace optické
akustického účinku

psychologické

brzdy

 svislé dopravní značení označující
obce IS12a v retroreflexní úpravě

bez

začátek

 plná středová čára v místech optické brzdy

Další možná opatření:
 optické zúžení jízdního pruhu posunem vodících
proužků, radar apod.
 stavební úpravy – např. vjezdová brána

6.

Úprava nájezdu na silnici I/11
Zdůvodnění úpravy:

 velmi častá nehodovost při odbočování na I/11 vlivem zbytečně velkého
poloměru v nároží křižovatky (nedostatečný rozhled pro vjetí na hlavní
komunikaci)
 příliš rozsáhlá a neusměrněná plocha v napojení vedlejší komunikace
vedoucí ke špatnému najíždění a znemožňování plynulého odbočování
vozidel

6.

Úprava nájezdu na silnici I/11
Opatření:

 realizace dopravního stínu v nároží křižovatky s poloměrem oblouku maximálně
12m, vodícího proužku s dodržením stávajícího poloměru 11m
 vyznačení plné čáry souvislé vyznačující místo pro zastavení vozidla v křižovatce
 obnova vodícího proužku v odbočení z I/11 směr Mokré Lazce

Další možná opatření:
 realizace zvýšené plochy se zatravněním stavebními úpravami

Úprava vjezdu do obce na ul. Hájová
(od I/11)

7.

Zdůvodnění úpravy:
 vysoká rychlost vozidel vjíždějících z obce a vyjíždějících z obce
 Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů pohybujících se po komunikaci a vozidel vyjíždějících ze
soukromých pozemků

Úprava vjezdu do obce na ul. Hájová
(od I/11)

7.

Opatření:
 realizace optické psychologické brzdy bez akustického účinku v plné šířce
vozovky
 svislé dopravní značení označující začátek
 osazení oznamovacího radaru s uvedením

obce IS12a v retroreflexní úpravě
rychlosti přijíždějícího vozidla

 obnova vodících proužků a směrových sloupků

Další možná opatření:
 stavební úpravy – například realizace vjezdové brány

Úprava křiž. Petra Bezruče x Generála
Vlachého, výjezdu z ulic Jankova a
Kostelní
Zdůvodnění úpravy:
 nedostatečné rozhledové poměry při vjíždění vozidel z
jednotlivých větví do křižovatky a s výjezdem z ulic
Jankova a Kostelní
 neusměrněný pohyb vozidel projíždějících křižovatkou
Petra Bezruče x Gen. Vlachého, vysoká rychlost průjezdu
 umožněn téměř přímý průjezd vozidel z ulice Hájová na
ulici Petra Bezruče

8.

Úprava křiž. Petra Bezruče x Generála
Vlachého x Hájová, výjezdu z ulic
Jankova a Kostelní
Opatření:
 realizace dopravních stínů v nárožích křižovatky za
účelem usměrnění pohybu vozidel a znemožnění
téměř přímého průjezdu křižovatkou
 vysunutí čekací plochy z ulice Výhony za účelem
zlepšení rozhledových parametrů při vjezdu do
křižovatkové plochy
 výjezd z ulice Kostelní a Jankova doplněn o dopravní
stíny z důvodů zlepšení rozhledových parametrů a
zamezení parkování vozidel ve výhledu
 obnova vodorovného dopravního značení

Další možná opatření:
 doplnění cyklopiktogramů na vozovku
 realizace zvýšených ploch se zatravněním stavebními
úpravami

8.

Úprava křížení MK a přechodů pro
chodce
Zdůvodnění úpravy:
 nedostatečné rozhledové poměry v křižovatkovém prostoru vlivem oplocení
 vozidla parkující v rozhledovém poli řidiče vjíždějícího na ul. Petra Bezruče
 zvýšený pohyb chodců a cyklistů

9.

Úprava křížení MK a přechodů pro
chodce

9.

Opatření:
 realizace dopravních stínů
usměrnění pohybu vozidel

za

účelem

 zdůraznění přechodu pro chodce klikatou
čarou
 obnova vodorovného dopravního značení

Další možná opatření:
 doplnění cyklopiktogramů na vozovku
 realizace zvýšených ploch se zatravněním stavebními
úpravami

Ostatní úpravy

10.

Opatření:
 osazení zákazu zastavení a stání na ulici Hájová (před školou)
 osazení přídavného dopravního zrcadla na výjezdu z ulice Záhumenní

Nebezpečné brždění vozidla před
zatáčkou z důvodů odstavených
vozidel a protijedoucího vozidla.

 průběžná obnova vodorovného dopravního značení v obci

Nebezpečně odstavené vozidlo
zúžení před základní školou.

ve

