
 
NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU 

 

 

A JE HOTOVO! 

Projekt „Pěšky bezpečněji“, tedy chodník pod zámkem, je dokončen… 

 
Před nedávnem jsme vás informovali, že obec získala dotaci z Integrovaného regionálního operačního 
programu (prostřednictvím MAS Labské skály, z. s.) na vybudování nového chodníku, který povede pod 
zámkem (napojen na stávající chodník z Valtířova u železničního přejezdu). 
 
Nový chodník je kompletně bezbariérový, v šíři 3 metrů z betonové zámkové dlažby, pro zvýšení 
bezpečnosti je doplněn veřejným osvětlením, od kolejí oddělen zábradlím a měl by podstatně zvýšit 
bezpečnost pěších (zejména dětí) směřujících z Valtířova k základní škole či lékaři, ale i opačným 
směrem.  
 
Problémy, které projekt řeší: 
Nový chodník v obci Velké Březno je navržen pro bezpečný pohyb chodců a zejména dětí v řešené 
lokalitě. Stávající chodník podél silnice II/261 směrem od Valtířova (část obce Velké Březno) končí u 
úrovňového železničního přejezdu a za přejezdem na něj ve směru do obce nenavazuje žádný chodník 
pro pěší, kteří se tak pohybují po krajnici velmi frekventované komunikace II. třídy (intenzita dopravy 
činí 4 263 vozidel denně) a přecházejí železniční přejezd současně s vozidly. Ve směru z obce je pak 
v tomto úseku chodník až po cca 130 metrech, nicméně na druhé straně frekventované silnice, bez 
přechodu pro chodce, nadchodu či podchodu. Proto bude vybudován nových chodník, který odkloní 
pohyb pěších od této frekventované silnice a eliminuje nutnost pěších přecházet železniční přejezd, 
který nemá prostor/pás pro pohyb pěších a přebíhat silnici II/261, resp. využívat její krajnice. 
Stávající stav ohrožuje zejména bezpečnost dětí z části Valtířov při cestách do místní základní školy, 
resp. byl důvodem pro využívání jiného způsobu jejich dopravy do školy (individuální automobilová 
doprava; veřejná doprava), na úkor pěší dopravy. Přitom Velké Březno je z hlediska své velikosti obcí 
vhodnou pro využití pěší dopravy (docházkové vzdálenosti). 
 
Cíle projektu: 
Hlavní cíl projektu: 

Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v trase dopravně zatížené komunikace II/261, která prochází obcí 
Velké Březno, prostřednictvím vybudování nového chodníku, který odkloní pěší a ti tak nebudou nuceni 
do chůze po krajnici této frekventované komunikace a do přecházení železničního přejezdu spolu s 
vozidly. 
Vedlejší cíle projektu: 

- Zatraktivnění pěší dopravy v rámci vnitřní mobility obce (lepší, bezpečnější podmínky) a podstatné 
zlepšení mobility pro osoby se zhoršenou schopností pohybu a orientace (bezbariérový chodník, 
veřejné osvětlení, zábradlí). 

- Zlepšení přístupnosti školského zařízení obce zejména pro děti/rodinné příslušníky z části Valtířov 
(ZŠ Velké Březno – škola pro téměř 400 žáků, s družinou, jídelnou a zájmovými kroužky). 

- Podstatné snížení rizika nehod (kolize s chodci) v projektem řešeném silničním úseku, resp. 
eliminace tohoto rizika (pokud chodci využijí nový chodník). 

- Zvýšení kvality života obyvatel v obci, vč. snížení subjektivního pocitu ohrožení při pěším pohybu 
a lepší spojení cílů v obci bez oklik. 
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