Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu
pěších v obci Přišimasy
Dne 17.7.2012 byl proveden průzkum všech lokalit obce Přišimasy, v kterých připadá v úvahu
výstavba chodníků, včetně fotodokumentace. Obec je rozdělena na 5 oblastí.
Není-li uvedeno jinak má chodník základní šířku 1,5 m (včetně obruby), místech
s dostatečnou šířkou (např. není-li veden v bezprostřední blízkosti silnice) může být rozšířen. Není-li
uvedeno jinak je výška obruby chodníku 12 cm nad vozovkou. V rámci výstavby dojde
k přesunutí několika svislých dopravních značek a uličních vpustí (není uvedeno v popisu úprav
jednotlivých úseků).

OBLAST 1
Tato oblast má počátek u hřbitova (konec obce směr Tuklaty), prochází podél
nejfrekventovanější komunikace v obci III/10163 (kolem obecního úřadu) a končí u průmyslového
areálu MARCA CZ u hranice s obcí Hradešín.
Na tomto úseku se v současné době nacházejí 3 autobusové zastávky (vždy na obou stranách)
a 3 přechody pro chodce. Hlavními problémy k řešení na tomto úseku je absence chodníkových ploch
podél průtahu silnice obcí (neuspokojivá bezpečnost chodců, provoz autobusů i těžkých nákladních
vozidel), propojení centra obce s areálem MARCA CZ (podél nové a plánované zástavby) a úpravy
zastávek BUS a přechodů.
Tento úsek začíná u hřbitova. Návrhem je vedení chodníku na levé straně. Až k prvnímu
domu je podél komunikace veden přikop, který je nutné posunout nebo zatrubnit. Částečně také
může dojít k zásahu do silnice, tudíž k jejímu mírnému zúžení. Od prvního domu v obci až
ke křižovatce s komunikací III/1135 na Limuzy může být chodník veden podél komunikace
(dostatečný prostor), v křižovatce je navržen přechod pro chodce (obr. 1). Za křižovatkou chodník
pokračuje stále po levé straně směrem do středu obce. Je veden před plochou pro plakáty, přechází
místní komunikaci a dále je veden v místě vyšlapané pěšiny (obr. 2) až k zastávce BUS Přišimasy.
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Dojde k úpravě obou zastávek na bezbariérové (Kasselský obrubník – obr. 3, zvýšení nástupní
hrany) a prodloužení stávající asfaltové plochy (prostor zastávky) na pravé straně komunikace až
na hranici křižovatky, kde bude zřízeno místo pro přecházení (obr. 4). Od zastávky pokračuje návrh

chodníku stále po levé straně až na úroveň domu č. p. 38. Na toto místo je přesunut stávající přechod
v blízkosti zastávky a od tohoto místa je navržen oboustranný chodník.

MP

Obr. 3

Obr. 4

Levá strana chodníku překonává postranní komunikaci, dostává se do zúženého místa
(schody, roh domu). Zde je navrženo vedení chodníku ve výšce nejvyššího schodu, aby mohlo dojít
k jejich odstranění. V tomto místě je chodník zúžen na 1 m (obr. 5). Za zúženým profilem pokračuje
dále v základní šířce 2 m stoupáním podél řady stromů ke komunikaci vedoucí k MŠ. Zdejší přechod
zůstane zachován. Levá část chodníku pokračuje kolem památníku padlým a kříží část již
vybudovaného chodníku. Za tímto místem se odklání krátce od silnice je veden mezi domem a keři
(nutno prořezat – obr. 6) a poté se před skruží studny a sloupem elektrického vedení vrací do těsné
blízkosti silnice (obr. 7). V tomto místě (naproti obecnímu úřadu) je nově zřízeno místo
pro přecházení (obr. 8). Dále levá část chodníku pokračuje stoupáním až ke křižovatce s komunikací
III/1137 směr Skřivany, kam je přemístěn přechod pro chodce (od zastávky Přišimasy, Horka), a levá
část chodníku se odklání směr Skřivany (dále není podél III/10163 levá část chodníku navržena).
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Pravá část chodníku začíná u domu č. p. 38, záhy je přerušena místní komunikací a pokračuje
dále stoupáním podél sokolovny. U domu č. p. 44 je nutné odstranit keře před domem. Pravá část je
přerušena v úrovni zachovaného přechodu pro chodce u odbočky k MŠ (šířkové poměry). Dále
pokračuje od nového místa pro přecházení u obecního úřadu. U křižovatky s komunikací směr
Skřivany (u přemístěného přechodu) se krátce odklání chodník od silnice (je veden za vodní pumpou)
a před zastávkou Přišimasy, Horka se přiklání zpět k silnici. Zastávka bude na obou stranách
přestavěna na bezbariérovou a na konci zastávky (blíže Hradešínu) bude realizováno místo
pro přecházení. Kolem domu č. p. 62 je chodník veden za živým plotem, za vjezdem do objektu dojde
k prořezání keřů. Podél plotu objektu č. p. 110 je chodník veden pod úrovní silnice (na úrovni
podezdívky plotu), musí dojít k zatrubnění příkopu a k realizaci svodidel podél vozovky. Poté se
chodník dostává zpět na úroveň vozovky. U domu č. p. 103 bude odstraněn živý plot, a u domu
č.p. 117 se chodník opět odklání od silnice a bude veden pod úrovní silnice (obr. 9). Budou tu stejná
opatření jako v předchozím případě (zatrubnění příkopu, svodidla). Chodník je doveden až přechodu
na konci souvislé zástavby (navazuje stávající chodník). Od tohoto místa je navržena stezka
pro smíšený provoz pěších a cyklistů (šířka 3 m). Je navržena za stromořadím po okraji pole (obr. 10).
Ve třech místech bude zřízen přejezd přes příkop na silnici. V místě odbočky do nové zástavby budou
na obou stranách realizovány nové zastávky BUS (dům č. p. 143). Zastávky na protějších stranách jsou
od sebe vzdáleny 12 m a bude mezi nimi přechod pro chodce. Stezka bude ukončena u objektu
MARCA CZ.
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OBLAST 2
Jedná se o úsek podél silnice III/1135 směrem do obce Limuzy (od křižovatky s komunikací
směr Tuklaty na hranice obce Přišimasy).
Zde je potřeba řešit umístění chodníku (strana, vzdálenost od silnice).
Chodník naváže na oblast 1 v křižovatce silnic III/10163 a III/1135. Je navržen jako
jednostranný na pravé straně směrem z obce. Před propustkem se odklání od silnice a vede podél
živého plotu (obr. 11), překoná místní komunikaci směrem k hřišti a přimyká se opět k silnici (obr.
12). Takto vede až k domu č. p. 113.
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OBLAST 3
Do třetí oblasti spadá komunikace III/1137 z centra obce, kolem kostela přes část Skřivany až
na hranice obce.
V této části je nutné vyřešit vedení pěších ve zúženém profilu u kostela a dále také určit,
na které straně má být chodník umístěn (šířkové poměry oboustranný chodník nedovolí, navíc zde
postačí pouze na jedné straně).

Chodník zde navazuje v křižovatce silnic III/10163 a III/1137 na oblast 1. Chodník zde
pokračuje na levé straně komunikace směr Skřivany. U hřbitovní zdi není možné v úzkém profilu vést
chodník (obr. 13). Zde je navržena zvýšená plocha pro smíšený pohyb chodců a vozidel. Rychlost je
snížena na 30 km/h. Poté chodník pokračuje stále na levé straně komunikace (v některých místech
nutný zásah do komunikace - např. č. p. 93) až do části Skřivany. Chodník se odklání od silnice ve
stoupání u domu č. p. 35 (obr. 14), vrací se k silnici a vede až na konec zástavby. V místě, kde se
chodník odklání od silnice, bude zřízen přechod pro chodce a odsud bude veden chodník i po druhé
straně silnice a v křižovatce se odkloní jižně, kde je po cca 90 m u domu č. p. 57 ukončen.
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OBLAST 4
Jedná se o oblast mimo hlavní komunikace v obci. Patří sem propojka silnic směr Limuzy
a směr Skřivany a k ní přilehlé komunikace v okolí kostela a obecního úřadu.
Pokud by došlo k realizaci (otázka nutnosti chodníkových ploch, doporučuje se spíše forma
smíšeného režimu provozu) chodníkových ploch v této oblasti, bylo by vhodné vedení na levém okraji
(obr. 15) komunikace (směrem od III/1135 k III/1137). V oblasti za fotbalovým hřištěm (od domu č.p.
37) by byla realizace chodníků velmi problematická z důvodu stísněných šířkových poměrů (obr. 16).
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OBLAST 5
Jedná se o krátký úsek podél komunikace III/10170 směr Škvorec.
Zde je chodník navržen od místa pro přecházení u autobusové zastávky Přišimasy na levé
straně komunikace směrem ven z obce (obr. 17). Chodník je přerušen místní komunikací a ukončen
na konci zástavby. Částečně je nutné posunout příkop.
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