Náležitosti žádosti na zařazení lokality do celopražského seznamu stavebních
úprav BESIP a přisvětlení přechodů pro chodce
Obsah žádosti:














Jednoznačné určení problémového místa.
Situační mapku se zakreslením lokálních center pěší dopravy (MHD, škola, OC aj.)
a dalších významných bodů, které ovlivňují dopravu v lokalitě, vč. plánovaných
záměrů (stavby, rekonstrukce apod.).
Odůvodnění, proč je důležité lokalitu řešit z pohledu bezpečnosti provozu.
Informace o nehodovosti lokality, tj. průměrný počet všech nehod a nehod se
zraněním za posledních 5 let (snadno dohledatelné na www.jdvm.cz).
Informace ze zkráceného dopravního průzkumu (popis chování uživatelů, dopravní
zátěž – počty chodců, vozidel apod.).
V případě argumentace překračováním rychlosti data z kontrolního měření.
Fotodokumentaci lokality (výřezy z mapových portálů nebudou akceptovány).
Informace o krocích, které MČ doposud uskutečnila pro zvýšení bezpečnosti lokality.
V případě stavebních úprav ideový návrh ze strany MČ, s jakým druhem úpravy
souhlasí (ostrůvek, stavební zpomalovací práh aj.), které návrhy byly diskutovány
a proč nebyly podpořeny.
Hrubý předpoklad finančních nákladů akce.
Stanovisko samosprávného orgánu příslušné MČ.

Postup a zpracování žádosti:









Žádosti zpracovává výhradně odbor ODO MHMP.
Budou akceptovány pouze žádosti ze strany městských částí Praha 1-57 po
projednání s příslušným SSÚ (výjimka: požadavky týkající se místních komunikací
I. třídy může s příslušným SSÚ, kterým je PKD MHMP, projednat přímo ODO MHMP).
Jinak podané žádosti budou předány na příslušnou MČ.
Pakliže bude žádost splňovat výše uvedené podmínky, bude zařazena mezi ostatní
požadavky v rámci hl. m. Prahy, u kterých vždy v březnu dochází k určení priorit
k řešení. V opačném případě bude žádost vrácena k doplnění.
Termín pro podání žádosti je 28. února daného roku. Žádosti podané po tomto datu
mohou být zařazeny k prioritnímu hodnocení až v následujícím roce. Projektová
příprava a následná realizace může být zahájena až po tomto hodnocení.
Z položky BESIP rozpočtu hl. m. Prahy jsou financovány následující nestavební
úpravy, které podléhají samostatnému projednání pracovní skupiny BESIP a jejich
realizace je závislá na dostupných prostředcích. Nestavební opatření, které pracovní
skupina posuzuje, jsou: rocbinda a zdrsňování povrchů, montované zpomalovací
prahy všech druhů, ukazatele aktuální rychlosti, montované obruby, citybloky,
balisety a sloupky.

