
Příklad dopisu zasílaného vedoucím odboru dopravy, životního prostředí a školství 

Vážený pane Vedoucí odboru, Vážená paní Vedoucí odboru 

My, rodiče žáků školy x v ulici x, máme velké obavy o bezpečnost a zdraví našich dětí.  

Níže bychom Vám rádi připomněli problémy, které nás nejvíce trápí. 

Zde uvádíme několik příkladů problémů, které jsme v poslední době zaznamenali (neváhejte 
doplnit konkrétní příklady).  

- Nestřežené přechody pro chodce na cestě do škol, hustý provoz ohrožující děti. 

- Preference automobilové dopravy, chodec musí signalizovat přechod. 

- Špatně viditelné přechody pro chodce. 

- Špatně parkující vozidla bránící výhledům do křižovatek. 

- Časté stání a jízda aut po chodníku, děti se bojí po chodníku chodit. 

- Nedodržování rychlostních limitů. 

- Nenavazující chráněné cyklostezky. 

- Příliš malé chodníky před školou, rodiče a děti natěsnaní u sebe. 

- Parkování aut před školami. 

- Znečištění ovzduší. 

- Některá upravená „super auta“ jasně překračující hlukové limity. 

- Některé upravené motorky jasně překračující hlukové limity. 

- Čekání aut se zapnutým motorem. 

Ve světle těchto problémů připomínáme Klimatický plán Prahy, kde mj. podporujete „udržitelnou 
mobilitu především v podobě veřejné, pěší, cyklo a multimodální dopravy s cílem snížit uhlíkovou stopu 
pocházející z IAD. Rozvoj města bude plánován a realizován v souladu s principem města krátkých 
vzdáleností. Město zajistí postupné zklidňování dopravy, rozvoj veřejných prostranství a omezování 
bariér rozvoje pěší dopravy na území města.“ 

Připomínáme, že každý den přechází přes tuto ulici x žáků (a s nimi jejich rodiče). Znečištění 
ovzduší, hluk, dopravní problémy ale stále narůstají! 

Bezpečnost našich dětí zkrátka stále není dostatečná. 

Nevidíme, že by byla přijata nějaká konkrétní opatření. Naopak, vidíme zhoršování a začínáme 
být netrpěliví. Je naší odpovědností, abychom Vás na tuto závažnou věc upozornili. 

Opakujeme, že tyto problémy začínají být naléhavé. 



Byli bychom Vám vděčni, kdybyste nás informoval o budoucím konzultačním setkání, které 
plánujete uspořádat. 

Setkání, které plánujete uspořádat alespoň 10 dní předem, abychom se mohli zúčastnit a mohli 
zúčastnit a vyjádřit se k těmto zásadním tématům. 

Těšíme se, že nám sdělíte datum příštího setkání, 


