
Vážení rodičové žáků základní školy, 

dlouhodobě vnímáme komplikace s dopravou na ulici Komenského. Návrhy na 

jednosměrný provoz, vjezd jen pro bydlící či jen pro dopravní obsluhu nebo 

vjezd na nějaké karty, je s ohledem na školu, ordinace lékařů, lékárnu, atd. 

nerealizovatelný. Největší provoz aut je ve dnech školní výuky ráno v době mezi 

7,30-8,00.  

V období od 23. 4.- 7. 5., ve dnech školní výuky, jsme fyzicky počítali auta, která 

v uvedenou dobu ulicí Komenského projela. Průměrně v tuto dobu projede 96 

aut, přičemž nejvíce to bylo 30.4., kdy pršelo a projelo 132 aut. Naprostá většina 

z nich (90%) přivážela děti do školy. 

Rozhodli jsme se proto vyzkoušet změnu organizace dopravy: ve dnech školní 

výuky v době od 7,30 – 8,00 ulici Komenského pro vjezd vozidel uzavřít. 

Zkušební provoz zahájíme v pondělí 20. 5. a skončit bychom chtěli 28. 6.  

Je možné, že první dny nějaké problémy či nedorozumění mohou nastat. 

Během prázdnin vyhodnotíme, jak se uzavírka osvědčila, zda třeba čas uzavírky 

nezkrátit či naopak neprodloužit, zda neposílit počty osob, které budou 

vysvětlovat na obou stranách Komenského změnu organizace dopravy apod.  

Na přiložené mapce vidíte, že Komenského ve výše uvedených dnech a čase 

bude uzavřena na křižovatce u pekárny a současně u tunýlku u autobusové 

zastávky. Vaše děti mohou vystoupit na parkovišti u obecního úřadu nebo na 

zastávce autobusu u nádraží. Naší snahou je, aby děti do školy mohly jít po ulici 

bez dopravy. Chceme, abyste věděli, že je můžete bez obav nechat jít pěšky do 

školy po Komenského a ony se nemusí vyhýbat projíždějícím autům. 

Ty, kteří na Komenského bydlí či pracují, jsme poprosili o shovívavost s tímto 

omezením. Požádali jsme je, aby svoji případnou jízdu autem po Komenského 

plánovali mimo uvedenou dobu. Chápeme situace, kterým se nelze vyhnout a 

autem v tuto dobu musí přesto jet. S těmito případy počítáme, že mohou 

výjimečně nastat.  

Naše navrhované řešení dopravního omezení je na úrovni „dohody občanů 

obce Bílovic“.  Nemáme pro ně zatím zákonné oprávněni. Chceme jen 

vyzkoušet, jestli to „bude či nebude“ fungovat. Pokud se omezení osvědčí, tak 

se jej přes prázdniny pokusíme právně legalizovat s Policií ČR včetně 

příslušných značek apod. 

Děkujeme předem za pochopení a shovívavost. Bezpečnost dětí je jistě vaší 

ale i naší prioritou. 

 

 

Pokud byste měli jakékoli dotazy či připomínky, tak se obraťte na 

místostarostu Martina Vozku tel.: 725 038 378 nebo na mail: 

mistostarosta@bilovicens.cz 
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