Změny v dopravě v okolí ZŠ U Obory
Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že především ranní „manévry“ před naší školou už dosáhly skutečně svého
vrcholu a vzhledem k nutnosti zajištění bezpečí pro všechny děti, dojde od odpoledních hodin
dne 21. 2. 2018 ke změně dopravního režimu v ulicích Morávkova a Vachkova.
Již delší dobu se snažíme ve spolupráci s úřadem MČ Praha 22 a Policíí ČR připravit nějaké
změny, které by zlepšily tuto situaci. Bohužel moc variant, vzhledem k nedostatku prostoru u
školy a nemožnosti rozšířit příjezdové cesty, není. Proto bylo přijato zatím alespoň opatření,
které vyloučí nebezpečné potkávání se protijedoucích vozidel, a které, doufejme, zklidní
celou situaci.
Od výše uvedeného data a tedy od ranního příjezdu do školy dne 22. 2. 2018, bude ulice
Morávkova ve směru od ulice Lidického jednosměrná, na ní navazující ulice Vachkova
s výjezdem na ulici Přátelství také jednosměrná. To znamená, že nebude možné odbočit
z ulice Přátelství do ulice Vachkova.
Prosíme všechny rodiče, kteří vozí své děti do školy, aby parkovali v obou výše uvedených
jednosměrkách po levé straně, stejně jako stojí auta dnes. Dále je možno parkovat v další části
ulice Morávkova, která zůstává obousměrná. Vzhledem ke stávající výstavbě v okolí školy
musí zatím zůstat průjezdná v obou směrech ulice Vachkova před školou (od křižovatky
s ulicí Morávkovou), prosíme však rodiče,

nejezděte do této ulice, svojí snahou dopravit své děti co nejblíže ke škole
ohrožujete bezpečnost ostatních dětí !
Doufáme, že se situace zklidní. Požádali jsme městskou policii, aby přísně pokutovala řidiče,
kteří vjíždí přes zákaz vjezdu až před školu. Před prázdninami opět vyhodnotíme ve
spolupráci s úřadem a policií situaci a bude-li neutěšená situace pokračovat, bude po dostavbě
nového pavilonu školy umístěn úplný zákaz vjezdu již od křižovatky s ulicí Morávkova. Jde
nám o bezpečí dětí.
První dny po uvedených změnách máme v ranních hodinách přislíbenu pomoc a asistenci
městské policie, která bude řidiče navigovat, i tak ale prosíme

sledujte pečlivě nové dopravní značení !
DĚKUJEME

