
Přechod LIDL
Větev směr Valdov

bezpečný
přechod

Tento na první pohled menší cíl 
se stal v hlasování o programu 

sdružení, pro někoho možná 
i trochu překvapivě, jedničkou 

v programové oblasti silnice 
a chodníky. Je to jistě zajímavý 
výsledek demokratické tvorby 

programu „odspodu“,
kdy každý hlas má stejnou váhu 
a program se netvoří jen, aby se 

líbil voličům. Jednoznačně to pak 
také ukazuje, že si uvědomuje-

me závažnost problému, který je 
třeba vyřešit. 

Přechod pro chodce u LIDLu je 
příklad situace, kdy se postupně 
v čase mění dopravní obslužnost 

některé lokality. Stávající řešení 
vycházelo původně z předpokla-
du, že místo pro přecházení bu-
dou využívat pouze návštěvníci 
obchodu s tím, že chodci smě-
řující přímo do města přirozeně 

přejdou přes silnici pouze jednu, 
a to po přechodu k prodejně kol.



P
ře

ch
o

d
 L

ID
L

STáVaJící míSTo Pro Přecházení
PLán PřechoDu Pro choDce

současná situace
avšak rekonstrukcí a rozšířením chodníku v ulici husitské se na něj výrazněji       
odklonili pěší, kteří pak ve směru do města přirozeně pokračují ulicí chelčického. 
V ten okamžik se pro chodce ze sídliště stává kratší cestou přechod přes silnici 
na Valdov a následně přes hlavní silnici po přechodu k řeznictví. Tuto možnost při-
rozeně využívají i chodci, kteří přicházejí ulicí heřmanickou a následně závišovou. 
město nechalo k vyřešení věci vyhotovit projektovou dokumentaci, která je nyní 
ve fázi projednávání ve správním řízení. Dle návrhu by měl pro ochranu chodců 
ve stávajícím místě pro přecházení vzniknout přechod pro chodce se středovým 
ostrůvkem. Přechod bude samozřejmě osvětlen. Jakmile bude projekt schválen 
příslušnými orgány a bude stavební povolení v právní moci, jsme připraveni pře-
chod okamžitě realizovat.

plán a řešení
Tento přechod však nevidíme pouze jako izolovaný problém. máme za to, že pro zvýšení 
bezpečnosti a komfortu pro pěší bude v dané lokalitě nezbytné ještě zřídit nový chodník 
v ulici chelčického, který bude spojovat chodník před základní školou a nový přechod. 
Tento chodník bude nutné vyprojektovat a projednat s vlastníky nemovitostí. 
Dalším významným navazujícím projektem v dané lokalitě je pro nás chodník od základní 
školy ulicí heřmanickou až k hřišti. Ten už má schválenou projektovou dokumentaci,         
a pokud budeme mít důvěru občanů, rádi bychom ho realizovali v příštím roce. 
Jen na okraj můžeme zmínit, že městu se podařilo odkoupit pozemky kolem DDm.        
Při stavbě bazénu tak chceme zřídit uvnitř zahrad i nové přímé pěší spojení pro děti pře-
cházející mezi základní školou husitská a Domem dětí a mládeže, to by jim mělo cestu 
zkrátit i zpříjemnit.


