Podnět číslo 20080921150744
1) Podnět č.j.

20080921150744

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda, předseda Mirek Topolánek (ODS), ministr dopravy, ministr vnitra, poslanec, senátor.
posta@mvcr.cz; posta@vlada.cz; posta@mdcr.cz; posta@psp.cz; info@senat.cz

6) Co je třeba udělat

Upravit zákon o silničním provozu tak, aby řidič byl povinen dát přednost chodci, který před vstupem
na přechod pro chodce dá řidičům vozidel svůj úmysl zřetelně najevo, např. předpažením ruky.
Chodcům uložit, aby po projevení úmyslu vyčkali, až vozidlo, které ho může ohrozit zastaví a používali
tento signál jen v případech, kdy vozovku skutečně nelze bezpečně přejít, protože se na ní pohybuje
nepřetržitá kolona vozidel.
Řidiči až příliš často brzdí a zbytečně zastavují i v případech, kdy na chodníku u "zebry" lidé na někoho
čekají a nemají v úmyslu vstupovat do vozovky. Chodci vstupují na přechod a vynutí si zastavení vozidla i
v případech, kdy by bylo hospodárnější pár vteřin počkat, protože provoz na komunikaci je minimální.
ZDROJ: diskuse k článku

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20080921150744

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
09. 08. 2017
Na fakt, že osobní automobil "vyčerpá" z peněženky řidiče cca 0,75 Kč při každém rozjezdu a na
problematiku souvisejícího zvyšování emisí škodlivých látek při zastavování u přechodů pro chodce
upozorňuje pan Matej Čiernik v TOMTO článku
Ohlásil:
24. 06. 2010
Strana VV uspořádala k problému referendum.
Ohlásil:
22. 06. 2010
Dopravní expert a čerstvý poslanec Věcí veřejných Stanislav Huml navrhuje, aby zákon dal chodcům
povinnost řidiče předem upozornit, že chtějí přecházet. To by odstranilo nedorozumění kolem přednosti
chodců na přechodech.
Ohlásil:
26. 12. 2009
Na přechodech pro chodce umírá v Česku o 100% více chodců než v dalších státech EU.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

