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Polní – nejfrekventovanější přechod na cestě do školy, rychlost řidičů, neohleduplnost 63
křižovatka Polní Krátká – chybějící přechod, auta clonící ve výhledu do křižovatky 40
ulice 17. listopadu – chybějí přechody v celé ulici 22
Petlerská – chybějící přechod v horní části 12
křižovatka Petlerská Lidická – přechod příliš blízko výjezdu z odbočky, rychlost řidičů 40
přechod Petlerská (přechod k fotb. hřišti) – bezohlednost a velká rychlost řidičů 25
Dlouhá – chybějící přechod (u popelnic), parkování na zakázaných místech, 10
křižovatka Dlouhá Žitná – chybějící přechody, špatné parkování 12
křižovatka Chomutovská Petlerská – při odbočování do nádražní jsou chodci ohrožení, z Petlerská na
Chomutovskou vjíždějí auta v okamžiku, kdy mají chodci zelenou 9
chybějící chodník s osvětlením z Dlouhé do Útočiště 8
křižovatka Olšová Školní - 11
přechod před kulturním domem – nepřehledná křižovatka se zastávkou autobusu, bezohlednost řidičů 6
křižovatka Olšová Topolová – špatné parkování automobilů, vysoká rychlost řidičů 12
křižovatka Pionýrů Lidická – chybějící přechod 20

Komentáře žáků
Když přecházím na Petlerské ulici, mám strach, že mě něco srazí.
Na přechodu chybí policista.
V Dlouhé ulici chybí přechod.
V Kamence jsou feťáci.
Více retardérů a v parku pár policajtů.
Když přechazím ulici Pionýrů, bojím se.
Chybí úschovna na kola.
Lavičky u školy.
V zimě sypat chodníky, na mostu pod stadionem je tma .
Auta zastavují, aby mohly vyložit nebo naložit děti a ostatní auta je předjíždějí.
Upravit křoví u silnic, je přes něj špatně vidět.

Minule mě na světelné málem zajelo auto.
Tráva je velká.
Semafory.
Málo přechodů v Žitné.
Chybí přechod v Krátké a v Lipové.
Chodník pod bazénem.
Policie.
Přechod Petlerská.
Zvýraznit značky a přechody.
Více bezpečnosti, podchodů,semaforů, pol. hlídek.
Zpomalovací pruhy.
Aby na nás nekřičely nevychované osoby.
Více chodníků a přechodů.
V Dlouhé ulici chybí přechod.
V Krátký chybí přechod a v Kamence bývají feťáci.
Dohled policistů.
Pořádek u popelnic.
Přechod u koupaliště na Vyhlídce.
Více laviček, odpadkových košů.
Přechod v dolní časti Dlouhé.
Zamezit každodennímu kouření všem žákům ZŠ ráno před obchodem s květinami u Edeky.
V ulici Krátká větší ohleduplnost a opatrnost řidičů k chodcům.
Na velké světelné křižovatce jsou neukázněné řidiči.
Nebojím se.
Na přechodech chybí policie a nic jiného.
Školní autobus.
Na velké křižovatce jsem šla na zelenou a auto projelo.
Někdy jsou neukáznění řidiči.
Vadí mi ten velký most u stadionu.
Světelná křižovatka,auta tam jezdí jako blázni.
Necítím se bezpečně na přechodu hlavní silnice.
Lepší chodník.
Nepořádek na prolézačkách.
Kratší cestu.
Přechod pro chodce chybí u Edeky a v Příčné.
Chtěla bych, aby byly semafory na každé křižovatce.
Necítím se bezpečně na hlavní silnici.
Postavil bych podchod.
Aby auta jezdila pomaleji.
Na příjezdové cestě pro PČR si policisté nedávají pozor!
Policejní stanici bych dala někam jinam,protože nám jejich auta jezdí na cestu do školy.
V ulici Pražská chybí přechod.
U nádraží chybí přechod.
V Lipové i v Krátké chybí chodník a nejde chodit přes auta.
Auta jezdí moc rychle.
V Krátké jezdí nákladní auta.
Necítím se bezpečně na přechodu pro chodce.
U dopravního hřiště - snížit rychlost.
Změnil bych semafor na velké křižovatce.
Aby auta nejezdila jako blázni.

Necítím se bezpečně u Krátké na rohu Edeky.
Svíticí chodníky,aby řidiči viděli,že jde někdo přes přechod.
Necítím se bezpečně před domem, kde bydlím (Lidická – chybí přechod) .
Nikde se necítím bezpečně.
Bojím se přecházet v Petlerské,všichni jezdí jako blázni.
Přechod mezi ulicemi Žitná,Luční a Ječná
Bezpečnost na přechodu.
U silnice mezi pan.domy chybí přechody.
Chtěla bych jezdit na kolečkových bruslích do školy.
U Plusu je vysoký hnědý dům a jsou tam fetáci.
Abych nechodila do kopce.
Semafory pro chodce.
Přechod mezi Dlouhou a Žitnou
Osvětlení křižovatky a přechodů.
Maminka říkala,že v Dlouhé ulici chybí retardéry.
Auta jezdí moc rychle.
Na světelné křižovatce mají zároveň chodci i auta zelenou, málem mě tam přejeli.
Na světelné křižovatce by mohl stát pořád jeden policista.
Přechod pod Královohradeckou -nebezpečný.
Světelná křižovatka .
Obchvat - snížil by množství aut.
U kina v Rezáčovce, protože mi tam pořad vyhrožují.
Přechod u Olšové.
U Edeky,když tam sedí nějaká starší skupina a kouří.
Mezi Lidickou a Pionýrů chybí přechod.
V zimě je veliká tma.
Není to příliš bezpečné na poli od Útočiště do Dlouhý - jsou tam feťáci.
Most přes silnici č. 13, protože tam chodí moc dětí do školy.
U Družstevní přechod.
Do pěší zóny Kameru.
Přechod 17.Listopadu.
V Olšové chybí přechod,auta tam jezdí moc rychle.
Každé ráno policista na přechodu.
Chybí přechod u popelnic(17.list.).
Na křižovatce je velký provoz.
Na fotbalovém hřišti jsou feťáci.
Chodníček přes louku.
Na silnici u Okružní jezdí auta moc rychle, když jdu ze školy, patně vidím.
V krátké ulici chybí přechod.
Necítím se bezpečně na Petlerské a u Centrumu.
Necítím se bezpečně u Edeky na přechodu, protože mi řidič několikrát nezastavil.
Bojím se, když jdu v zimě do školy a nejsou tam lampy.
Přechod chybí v Dlouhé – jediný přechod je do školky, což je k ničemu.
Aby na přechodu stáli policisté.
Nebezpečí na zastávce u gymnázia, když tam zastaví autobus.
Řidiči nevidí chodce.
Aby auta pouštěla přes přechod.
Chybí přechod u Větrné a 17.Listopadu.
Chtěla bych hladší chodníky,aby se mi lépe chodilo na podpatcích.
Chci, aby lidé neodhazovali odpadky a nejezdili moc rychle.

Změnil bych přechody a vysadil bych více kytek.
Aby nebyly všude odpadky,upravené chodníky a aby nejezdili rychle.
Na Petlerské jezdí auta jako zběsilá.
V Komenské nevidím přes zaparkovaná auta při přecházení.
V Dlouhé u popelnic nejde vidět,jestli jede auto.
Zkratka do školy,u garáží chybí můstek.
Špatně vidím v Lipové a Krátké.
Přechod v ulici B.Němcové.
V Lipové není přechod.
U potoka chybí můstek(za školou).
U vjezdu na stadion chybí přechod,v polní stojí velká dodávka,která mi brání ve výhledu,jestli
jede auto, nebo ne.
Kluci hází kameny před školou.
Chybí chodník ke stadionu - pod školou.
Chybí lávka u garáží.
Chybí přechod před ul.Pionýrů a 17.listopadu.
Necítím se bezpečně na křižovatce pod domem důchodců.
Větší opatrnost řidičů.
Rád bych jezdil na koloběžce.
Chci, aby hodiny na budově banky ukazovaly přesný čas.
V ulici Lipová a Krátká nejsou přechody.
Vadí mi, že za školou je spousta feťáků.
Přechod v Petlerské.
Více čistoty ve městě.
Mezi zimním stadionem a hřištěm jsou občas feťáci a bezdomovci,byla bych ráda kdyby tam
občas prošla policie,protože tam chodí hodně dětí.
Na přechodu u zvláštní školy je to nebezpečné, měli by tam být policisté.
Chci jezdit se svou tetou,ale štve mě Adéla Kodýtková, která s námi jezdí.
Křižovatka u AN - jezdí tam rychle,na světelné křižovatce nejsou přechody.
Omezit rychlost před Edekou.
Přechod u Krátké.
Značku s upozorněním na děti a omezení rychlosti v Dlouhé.
Přestavil bych školu blíž k AN.
Omezení rychlosti u Polní.
Policisté u přechodů.
Před školou jezdí auta moc rychle, měl by být přechod u Luční.
Omezení rychlosti v Petlerské ul.
Opožděný semafor pro chodce.
Nezodpovědní řidiči v Olšové.
V Petlerské jezdi řidiči moc rychle.
Aby na cestě před policejní budovou nejezdila auta.
Více přechodů.
V Útočišti u zastávky je to nepřehledné,nevím,kam přejít.
Za Dlouhou pobíhají nebezpeční psi.
Bojím se u Edeky.
Bojím se na světelné křižovatce.

