
Výstavba chodníku u Základní školy v Horních Ředicích 
 

Obec Horní Ředice získala dotaci na projekt s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy 
výstavbou chodníku k Základní škole v Horních Ředicích“. 

 
Stručný popis projektu 
Realizací předkládaného projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu chodců a zároveň 
také ke zvýšení bezpečnosti motoristů na místní komunikace vedoucí od silnice III. třídy 
29817 k Základní škole Horní Ředice. Projekt řeší stavební úpravy stávajícího chodníku 
u základní školy, vjezd do zóny přes zvýšené prahy, výstavbu nového chodníku a rekonstrukci 
parkovacích stání pro osobní automobily. 
Cíle projektu 
Cílem předkládaného projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v Horních Ředicích v úseku 
místní komunikace - od Základní školy Horní Ředice až po napojení na silnici III. třídy 
29817. Ke zvýšení bezpečnosti dopravy v tomto úseku dojde prostřednictvím úpravy 
stávajícího chodníku u základní školy, vybudování vjezdů do zóny přes zvýšené prahy, výstavby 
nového chodníku a rekonstrukce parkovacích stání pro osobní automobily u základní školy. 
Celková délka nového chodníku je 279,33 metrů, z toho 76,77 m je rekonstrukce, zbytek je 
nová výstavba (zahrnuje v sobě i rekonstrukci parkoviště). Cíl definovaný výše bude naplněn 
tím, že chodci nebudou nuceni využívat pro chůzi okraj místní komunikace, ale budou moct 
využívat nově vybudovaný chodník. Motoristé budou upozorněni na vjezd do zóny, součástí 
projektu a jeho vedlejších aktivit bude také vybudování zvýšených prahů a zároveň bude 
provoz na této komunikaci změněn z obousměrného na jednosměrný. Veškeré tyto aktivity, 
které jsou součástí předkládaného projektu, ať již hlavních či vedlejších aktivit, přispějí 
ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Horních Ředicích na úseku řešeném projektu. 
Termín realizace projektu 
Termín realizace projektu je od 1. 4. 2018 do 31. 8. 2018. Na základě uskutečněného 
výběrového řízení bude stavbu provádět společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Stavební 
práce budou probíhat především na začátku letních prázdnin roku 2018 takovým způsobem, 
aby nebyla ohrožena bezpečnost dětí navštěvujících základní školu. 
 
Na realizovaný projekt je poskytována finanční podpora z EU, konkrétně z Integrovaného 
regionální operačního programu. 
 

 

 


