
PETICE

za bezpečnější přechody pro chodce v blízkosti MŠ Chaberáček na ulici
Ústecká a na ulici Ládevská.

My, niže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme příslušné úřady, tj. TSK Praha,
MHMP - odbor dopravních agend, Odbor služby dopravní policie, Dopravní inspektorát a Městskou
Část Praha - Dolní Chabry, o přijeti účinných opatřeni, které zajistí bezpečnost našich děti.

Vzhledem k tomu, že předškolní zařIzenI v blIzkosti navštěvuje několik desítek dětí denně,
požadujeme:

1. aby byl v inkriminovaném místě úl. Ústecka - ul. Protilehlá rekonstruován přechod pro
chodce, tedy aby byl co nejlépe označený např. červeným podkladem, blikačkami přímo na
vozovce, svislým dopravním značením (Pozor přechod, Pozor děti) a snÍženÍm dopravní
rychlosti;

2. aby byl v inkriminovaném místě úl. Ládevská - úl. Protilehlá nově vystavěn přechod pro
chodce označený svislým dopravním značením (Pozor přechod, Pozor děti), nebo aby byl v
místě opětovně nainstalován zpomalovacI pruh, který byl po rekonstrukci plynovodu včetně
svislého značeni odstraněn.

Děkujeme. (Autor petice: Renáta Suchánska, GSM: 776 336 878)
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