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MOŽNOST DOPLNĚNÍ STROMOŘADÍ V RÁMCI VÝHLEDOVÉ
CELKOVÉ REKONSTRUKCE ULICE. OTÁZKA VZTAHU K SÍTÍM.

PROSTOR PRO MOBILIÁŘ
NOVÉ ŘEŠENÍ ODVODNĚNÍ U ZVÝŠENÉ PLOCHY

URXO
VA

VZNIK 8 NOVÝCH ŠIKMÝCH STÁNÍ MÍSTO
STÁVAJÍCÍCH DVOU PODÉLNÝCH - ÚPRAVA
DLE ŘEŠENÍ SMĚROVOSTI KŘIŽOVATKY

Tato prověřovaná varianta navrhuje celkovou stavební úpravu křižovatky tak,
aby umožňovala pohodlný pohyb chodců v křižovatce napříč ve všech směrech
a současně zajišťovala bezpečí díky zvýšení do úrovně chodníku. Toto řešení
také předjímá možnou výhledovou úpravu koncového úseku území na východě
(ul. Hybešova, Na Střelnici, Molákova, Kaizlovy sady a U Invalidovny) do formy
Obytné zóny. V křižovatce dojde k odstranění několika parkovacích stání, která
budou kompenzována v prodloužení řady šikmého parkování ve východním
výběžku ul. Křižíkova. Stavební úpravy křižovatky respektují historicky daný a
chráněný charakter území a zvýšený úsek je řešen v maximální možné míře jako
symetrický. Zcela symetrické řešení však v současnosti již není možné díky
nekoncepční realizaci podzemních kontejnerů v jednom z nároží. Z praktických
důvodů je ponecháno také ne zcela vhodné řešení manipulačního prostoru
podzemních kontejnerů v nároží.
Dochází k zásadní redukci ploch vozovky, které jsou v současnosti vzhledem k
malým intenzitám dopravy zásadně naddimenzované. Návrh ponechává
směrové řešení v lokalitě, nicméně u vzájemného míjení rozměrnějšího vozidla
s osobním vozidlem předpokládá nutnost dávat přednost umožňující průjezd.
Toto řešení odpovídá charakteru provozu v Zóně 30 a velmi nízkým intenzitám
koncového úseku celé oblasti.
Bilance parkování v lokalitě: 10 zrušených, 9 nově vymezených stání, celkově
úbytek 1 stání.
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Návrh v této variantě pracuje s rychlým a jednoduchým řešením spočívajícím v
uzavření průjezdu automobilové dopravy v problematickém nároží. Toto
opatření je teoreticky realizovatelné pouze pomocí svislého a vodorovného
značení a sloupků a je možné ho doplnit lokální bezbariérovou úpravou obrub na
obou stranách komunikace. Pokud se nové uspořádání osvědčí, bude výhledově
na základě získaných zkušeností vhodné zajistit také stavební úpravu například
ve formě řešení celého křížení například ve formě zvýšené křižovatkové plochy.
Největší dopad bude mít toto opatření na dopravní obsluhu několika ulic na
východ od Lyčkova náměstí. Vozidla najíždějící do této oblasti budou nově místo
průjezdu přes Lyčkovo náměstí svedena do ul Šaldova a dále do ul. Pernerova,
čímž vznikne "obchvat" území náměstí pro tuto dopravu. Výjezd ulicí Urxova
zůstává zachován ve stávající podobě. Změna se dotkne také výjezdu vozidel
obsluhujících krátký úsek ul. Křižíkova, které budou nově vyjíždět skrz ul. Sovova.
V lokalitě ubývá 10 parkovacích stání, ale je nově vymezeno 12 stání. Celková
bilance je tedy +2 stání.
Tato varianta je z hlediska vyřešení konfliktu mnoha protichůdných požadavků
existujících v nároží ze všech prověřovaných variant nejvhodnější. Vzhledem k
nízkému počtu projíždějících vozidel, z nichž všechny mohou zvolit jen o málo
méně výhodnou trasu nepředstavuje zamezení průjezdu zásadní problém.
Naopak je v souladu s principem uplatňovaným v širším kontextu, který pracuje s
postupným vytlačováním rychlejší automobilové dopravy na k tomu dostatečně
kapacitně uzpůsobené komunikace a s preferencí pěší dopravy, pro kterou jsou v
této lokalitě skvělé podmínky. V nároží pak po odstranění průjezdu automobilů
může bez problému koexistovat pohyb chodců, průjezd bezmotorové dopravy,
stání automobilů i provoz a obsluha kontejnerů.
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