ŠKOLNÍ ULICE
NECHANSKÉHO
4. 4. 2022
Milí rodiče,

ZŠ a MŠ Čtyřlístek Na Dlouhém lánu a MŠ Na Dlouhém lánu se zapojily do
projektu Školní ulice, který společně realizujeme s Městskou částí Praha 6, Hlavním městem Praha
a organizací Pěšky městem, z. s. Opatření slouží pro zklidnění dopravy u školy a školky a zajištění
větší bezpečnosti všech, kteří do obou institucí míří pěšky, na kole, koloběžce či MHD. Školní ulice
úspěšně funguje řadu let nejen v mnoha evropských městech, ale také u několika škol v České
republice, jako třeba u ZŠ Hanspaulka na Praze 6.

CO TO ZNAMENÁ?
Jde o úpravu dopravního provozu na jednu hodinu, kdy
děti docházejí do školy a školky. V tento čas nesmí do
ulice Nechanského, ze které vedou vstupy do obou
institucí, vjíždět žádná motorová vozidla. Pohyb vozů
integrovaného záchranného systému a občasný výjezd
stálých rezidentů z uzavřeného úseku omezen není,
proto se tu i v této době může auto výjimečně objevit.
Důležitou součástí projektu je i plán DOBRÉ CESTY,
který mapuje vše podstatné pro pěší, dojíždějící na kole,
koloběžce či od zastávek MHD (k dispozici na webu
školy a Městské části Praha 6), a který radí, jak dorazí
vaše děti do školy bezpečněji.

KDY od 4. 4. 2022 ve dnech školního vyučování
v čase 7.30–8.30

KDE zákaz vjezdu všech motorových vozidel
v celé ulici Nechanského
JAK vymezeno dopravním značením
a fyzickou zábranou z dopravních kuželů
na vozovce.

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?
• zajistit bezpečnější příchod dětí do školy a klidnější okolí,
• inspirovat rodiče a děti, jak bezpečně dorazit do školy
bez využití automobilu,
• podpořit samostatnost dětí a pomoci jim osvojit si
kompetence, jak se pohybovat v dopravním provozu,
• podporovat zdravější ovzduší v blízkosti školy.

Máte dotaz nebo podnět?
Neváhejte se obrátit na paní Annu Kroupovou,
ZŠ Na Dlouhém lánu, akroupova@zsdlouhylan.cz.

Pokud potřebujete děti ke škole dovézt autem,
parkujte prosím na místech K+R v ulici
Na Dlouhém lánu, na volných místech v rámci
modrých parkovacích zón pro držitele parkovacích
oprávnění v ZPS, případně v ulici Kladenská,
Nad Bořislavkou nebo Na Rozdílu.

ŠKOLNÍ ULICE
NECHANSKÉHO
4. 4. 2022

Máte dotaz nebo podnět?
Neváhejte se obrátit na paní Annu Kroupovou,
ZŠ Na Dlouhém lánu, akroupova@zsdlouhylan.cz.

