ŠKOLNÍ ULICE!
Školní ulice je pilotním projektem, který společně
realizují Hlavní město Praha, Městská část Praha
20 a dvě základní školy – ZŠ Stoliňská a FZŠ Chodovická v MČ Praha 20. Pokud se opatření osvědčí,
bude dobrým příkladem dalším školám nejen v hlavním městě, ale i v celé České republice.
Školní ulice jsou nástrojem, který se s úspěchem využívá po řadu
let v Itálii, ve Velké Británii, ale od června 2020 také ve středočeských Říčanech.
ŠKOLNÍ ULICE – CO TO ZNAMENÁ?
Je to úprava dopravního provozu, kdy po krátkých 30 min před
začátkem školního vyučování do ulice před školou nesmí vjíždět
žádná motorová vozidla. Ulice tak zůstane klidná a bezpečná pro
všechny, kdo dorazí do školy po svých, na kole, koloběžce či jinak
vlastní silou. Zákaz vjezdu je proveden dopravními značkami a také
fyzickou zábranou z dopravních kuželů – kužely mohou být nakrátko
odsunuty tak, aby mohli ze školní ulice kdykoli vyjet její stálí obyvatelé a ke škole se dostala vozidla přepravující držitele karty ZTP.
ŠKOLNÍ ULICE – A JAK SE TAM DOSTANU?
Důležitou součástí celé věci je plán doporučených tras do školy, který je k dispozici na webových stránkách zapojených škol
a na www.pocernice.cz. Mapuje vše, co je v okolí důležité pro dojíždějící městskou hromadnou dopravou, na kole či pěšky. DOBRÉ

CESTY pomohou rodičům i dětem naučit se dorazit do školy i ze
školy bezpečně a – pokud možno - bez nutnosti využít automobil.
Pokud se dojížďce autem nelze vyhnout, možnosti parkování
jsou v areálu Chvalské tvrze/na parkovišti u parku Probuzení
a na parkovišti v ulici Jizbická.
ŠKOLNÍ ULICE – KDY A KDE?
Pilotní realizace probíhá v termínu 7. – 25. 9. 2020, omezení
platí vždy ve školní dny 7:30 – 8:00. Pokud se opatření osvědčí,
bude proměněno v trvalou úpravu.
Uzavřeny jsou vjezdy do ulic:
«« Chodovická na křižovatce Chodovická / Pavlišovská
«« Stoliňská na křižovatce Náchodská / Stoliňská
«« Řešetovská na křižovatce Šplechnerova / Řešetovská
«« Vršovka na křižovatce Vršovka / Vrchovinská
ŠKOLNÍ ULICE – PROČ?
Školní ulice mohou být dobrým nástrojem, jak měnit nejen
prostor před školou, ale i nás samotné – příchod do školy bude
pro děti bezpečnější, ulice bude pro obyvatele klidnější, sníží se
ranní znečištění ovzduší v blízkém okolí školy, v případě nutnosti
budou moci být lépe dodrženy hygienické odstupy v prostoru
před školou. A možná zjistíme, že existují lepší způsoby dopravy
do školy, než je automobil.

Pro Vaše podněty a dotazy jsou připraveny:
schránka umístěná u vchodu do školy, Facebook MČ Praha 20,
kontaktní osoba: Veronika Jáně, ÚMČ Praha 20,
veronika_jane@pocernice.cz, tel. 271 071 797.

