ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY NA SILNICI ČÍSLO III/42822 V
OBCI SUŠICE II

Cíle projektu „ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY NA SILNICI ČÍSLO III/42822 V OBCI SUŠICE II“ budou zajištěny těmito výstupy projektu:
1.

Modernizací chodníku u silnice III/42822 (SO 101 a SO 102) - bude modernizován stávající chodník – je navržen bezbariérový chodník po pravé straně
silnice číslo III/42822 (při vjezdu do obce od Huštěnovic).

- tento bude navazovat na již zrealizovanou I. etapu bezbariérových úprav stávajících chodníků a již zrealizovanou výstavbu nových bezbariérových chodníků
v obci Sušice, která proběhla v letech 2017 a 2018. V rámci této realizace byla také zrealizována bezbariérová úprava nástupních ploch autobusových zastávek,
a nová místa pro přecházení přes místní komunikaci. Zde se naváže na část budovanou v rámci zrealizovaného projektu „Bezbariérový chodník v obci Sušice“;
- modernizovaný chodník umožní bezpečné dosažení autobusových zastávek, či samostatnou cestu obyvatel do centra obce, na obecní úřad, do Mateřské školy,
k hasičské zbrojnici, ke kostelu – budovám místní občanské vybavenosti;
- vzhledem k faktu, že se jedná o frekventovanou komunikaci, budou mít navrhovaná opatření jednoznačný přínos pro zvýšení bezpečnosti pohybu chodců
v obci;
- vzhledem k bezbariérovému řešení projektu bude navíc zajištěn bezpečný pohyb v obci pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - s ohledem na
zde žijící občany se zdravotními handicapy a seniory bude provedení pěších komunikací s opatřeními pro usnadnění mobility osob s omezením pohybu i s
osazenými hmatovými prvky pro nevidomé a slabozraké občany jednoznačným pozitivním přínosem pro bezpečnost pohybu v obci – v obci Sušice je podle
statistiky evidováno 15 držitelů průkazu ZTP a ZTP/P;
- díky zvyšujícímu se počtu mladých rodin, budou chodníky příznivější také pro malé děti při cestě do školky či školy. V místě není základní škola – děti dojíždí do
základních škol do obcí Huštěnovice, Babice, Traplice a Uherského Hradiště. Mimo dětí s povinnou základní školní docházkou využívají středoškoláci a
vysokoškoláci ze Sušic veřejnou autobusovou dopravu do škol v Uherském Hradišti, Otrokovicích, ve Zlíně a dalších místech Zlínského kraje;
- celkem denně přijde po modernizovaných chodnících k stávajícím místům pro přecházení a k již nově vybudovaným autobusovým zastávkám cca 90 dětí.
- významným faktorem pro potřebnost předkládaného projektu je i poloha mateřské školky s kapacitou 24 dětí, do níž ve všední den směřují děti z celé obce;

2. Výstavbou nového veřejného osvětlení komunikací pro pěší a hlavního dopravního prostoru - silnice číslo III/42822, která tvoří průtah obcí Sušice a
napojením osvětlení na vedlejších komunikacích (SO 01 – částečně nezařazeno do způsobilých výdajů projektu) – jedná se o rekonstrukci a výstavbu
veřejného osvětlení, které bude zajišťovat dnes nedostačující, normě a vyhlášce nevyhovující a technicky zastaralé osvětlení v nočních hodinách.



Problémy, které má realizace projektu vyřešit.

Na základě Celostátního sčítání dopravy z roku 2016, projede obcí Sušice (komunikace III. třídy III/42822) cca 2.309 vozidel/24 hodin.

