ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH
DO ZŠ A MŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY
POŘIZOVATEL / OBJEDNATEL
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJE A MÍSTNÍ AGENDY 21
SE SÍDLEM: ZENKLOVA 1/35, PRAHA 8 – LIBEŇ, 180 48
ZPRACOVATEL
ING. KVĚTOSLAV SYROVÝ
ČKAIT 0013654, IČ: 76384110
SE SÍDLEM: SUŠICKÁ 28/850, PRAHA 6,160 00
SPOLUPRÁCE: ING. ARCH. DAVID PFANN

ÚNOR 2018

Dopravní studie: Zvýšení bezpečnost na cestách do ZŠ a MŠ U Školské zahrady

Základní údaje

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název akce:

Zvýšení bezpečnost na cestách do ZŠ a MŠ U Školské zahrady

Stupeň PD:

studie

Datum vypracování:

únor 2018

Objednatel:
Městská část Praha 8
se sídlem:
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
zastoupen:
MgA. Petrem Vilgusem, Ph.D., zástupcem starosty
IČ:
00063797
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
č. ú.:
27-2000881329/0800
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
Ing. Květoslav Syrový; ČKAIT 0013654
se sídlem:
Sušická 850/28, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 00
korespondenční adresa:
Bruselská 266/14, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00
IČ:
76384110
bankovní spojení:
Fio banka, a.s.
č. ú.:
2001004723/2010
kontakt:
syrovy.k@gmail.com; www.kvetoslavsyrovy.cz
spolupráce:
Ing. arch. David Pfann
(dále jen „zpracovatel“)

SEZNAM TEXTOVÝCH ČÁSTÍ
ANALYTICKÁ ČÁST A – TEXTOVÁ ČÁST
NÁVRHOVÁ ČÁST B – TEXTOVÁ ČÁST
DOKLADOVÁ ČÁST C
(vše formát A4)

SEZNAM GRAFICKÝCH PŘÍLOH
A.00
A.01
A.02
A.03
A.04
A.05
B.01
B.02.1
B.02.2
B.03
B.04
B.05
B.06

ANALÝZY – SPÁDOVÁ OBLAST ZŠ
ANALÝZY – PARKOVÁNÍ A SMĚRY
ANALÝZY – PŘÍCHOD OD MHD
ANALÝZY – VSTUPY DO AREÁLU
ANALÝZY – PŘÍJEZD KOLEM MV
ANALÝZY – PŘECHOD PŘES STŘELNIČNOU
NÁVRH – PARKOVÁNÍ A SMĚRY
NÁVRH – FÁZE 1 - PŘÍCHOD OD MHD
NÁVRH – FÁZE 2 - PŘÍCHOD OD MHD
NÁVRH – VSTUPY DO AREÁLU
NÁVRH – PŘÍJEZD KOLEM MV
NÁVRH – STŘELNIČNÁ
NÁVRH – VÝCHOD, OKROUHLÍK
(vše formát A3)

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
1/2

m 1:5000
m 1:500
m 1:500
m 1:500
m 1:500
m 1:500
m 1:500, 1:200
m 1:500
m 1:500
m 1:500
m 1:500, 1:1000

Ing. Kvntoslav Syrový a Ing. arch. David Pfann
02/2018

Dopravní studie: Zvýšení bezpečnost na cestách do ZŠ a MŠ U Školské zahrady

Základní údaje

SOUPIS PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ
- digitální katastrální mapa
- ortofotomapa
- historické ortofotomapy
- platný Územní plán
- koncept Metropolitního plánu
- vlastní fotodokumentace z průzkumů
- vlastní sčítání chodců a vozidel
- sčítání vozidel z projektu Bezpečné cesty do školy ZŠ Burešova
- historické plánovací dokumentace
- data o počtu obyvatel ČSÚ (2011)
- údaje o dopravní nehodovost PČR (http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodynalokalite)
- mapa Strava ( https://labs.strava.com/heatmap)
- Obecně závazná vyhláška č. 17/2017 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol
- mapa Organizace dopravy v klidu Kobylisy, Ládví (z webu http://www.parkujvklidu.cz)
- zápisy ze setkání pracovní skupiny na ZŠ U Školské zahrady
- zápisy z dílčích projednání

POUŽITÉ ZKRATKY
DP – Dopravní podnik Hl. m. Prahy
MČ – městská část
MHD – městská hromadná doprava
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
MP – Městská policie
MŠ – mateřská škola
MV – Ministerstvo vnitra
SBD Praha – Stavební bytové družstvo Praha
PČR – Policie České republiky
RFD – Odbor rozvoje a fnancování dopravy
SSZ – světelné signalizační zařízení (semafory)
TSK – Technická správa komunikací
TT – tramvajová trať
ÚMČ – Úřad městské část
ÚR – územní rozhodnut
VO – veřejné osvětlení
ZPS – zóny placeného stání
ZŠ – základní škola

HARMONOGRAM JEDNÁNÍ / VYPRACOVÁNÍ STUDIE
13. - 20.11.2017
23.11.2017
28.12.2017
22.1.2018
únor 2018

dopravní průzkumy v lokalitě
první setkání pracovní skupiny – doplnění podkladů k analýzám
odevzdání analytcké část studie
druhé setkání pracovní skupiny – připomínky k návrhům
odevzdání fnální verze studie objednavateli

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
2/2

Ing. Kvntoslav Syrový a Ing. arch. David Pfann
02/2018

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH
DO ZŠ A MŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY
ANALYTICKÁ ČÁST A
POŘIZOVATEL / OBJEDNATEL
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJE A MÍSTNÍ AGENDY 21
SE SÍDLEM: ZENKLOVA 1/35, PRAHA 8 – LIBEŇ, 180 48
ZPRACOVATEL
ING. KVĚTOSLAV SYROVÝ
ČKAIT 0013654, IČ: 76384110
SE SÍDLEM: SUŠICKÁ 28/850, PRAHA 6,160 00
SPOLUPRÁCE: ING. ARCH. DAVID PFANN

ÚNOR 2018

ČÁST A
ANALÝZY – TEXTOVÁ ČÁST

Dopravní studie: Zvýšení bezpečnost na cestách do ZŠ a MŠ U Školské zahrady

Analytcká část A: Texttová část

OBSAH (ANALYTICKÁ ČÁST A)
1. Zadání..............................................................................................................................................2
2. Analýzy.............................................................................................................................................3
2.1. Obecná charakteristka zeeí..................................................................................................3
2.1.1. Řešené zeeí...................................................................................................................3
2.1.2. Historický vývoj a jeho vliv na dnešní podobu zeeí.......................................................4
2.1.3. Úzeeí obecně z hlediska různých druhů dopravy............................................................7
2.2. Příchod dět do ZŠ....................................................................................................................8
2.2.1. Spádová oblast ZŠ............................................................................................................8
2.2.2. Hlavní seěry příchodu dět dle sčítání.............................................................................9
2.3. Průzkuey – Dopravní režie, křižovatky a profly.....................................................................9
2.3.1. Dopravní režie v zeeí...................................................................................................9
2.3.2. Stávající eožnost průjezdu zeeíe................................................................................9
2.3.3. Parkování v zeeí..........................................................................................................11
2.3.4. Vstupy, vjezdy, zásobování a parkování v areálu škol....................................................13
2.4. Průzkuey – Křižovatka U Školské zahrady x Náhorní.............................................................18
2.5. Průzkuey – Ulice U Měšťanských škol...................................................................................20
2.6. Průzkuey – Prostor před ZŠ...................................................................................................22
2.7. Průzkuey – Příjezd do zeeí od budovy MV.........................................................................24
2.8. Průzkuey – Přechod přes ulici Střelničná..............................................................................24
2.9. Průzkuey – Cesta seěr Okrouhlík.........................................................................................26

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
A ~ 1 / 27

Ing. Kvntoslav Syrový a Ing. arch. David Pfann
02/2018

Dopravní studie: Zvýšení bezpečnost na cestách do ZŠ a MŠ U Školské zahrady

Analytcká část A: Texttová část

1. ZADÁNÍ

V obecné rovině je cílee této studie zlepšení prostředí pro pohyb dět v okolí ZŠ a MŠ U Školské
zahrady. Jako klíčové byly vyhodnoceny následující lokality / téeata, která jsou předeětee řešení
studií.
1.
Dopravní režie ul. U Školské zahrady / U Měšťanských škol / Náhorní (návrh
dopravního režieu vč. parkování s einiealizací stavebních prav, s ohledee
na obouseěrný provoz jízdních kol).
2.

Křižovatka U Školské zahrady x Náhorní (návrh stavebních prav z hlediska
zvýšení bezpečnost chodců).

3.

Stavební řešení ulice U Měšťanských škol v rozsahu dopravní studie.

4.

Stavební řešení křižovatek a ul. proflů v rozsahu dopravní studie.

5.

Zvýraznění přechodu pro chodce přes ul. Střelničná u traevajové zastávky
Střelničná.

6.

Cesta a veřejné osvětlení seěr sídliště Okrouhlík.
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2. ANALÝZY
2.1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
2.1.1. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
Řešené zeeí se nachází v Praze 8 – Kobylisích v katastrálníe zeeí Kobylisy a zahrnuje ulice U
školské zahrady, U eěšťanských škol, Náhorní a dále několik navazujících bezejeenných koeunikací.
Zahrnut je také pěší cesta seěřující přes přírodní paeátku Okrouhlík a přechod přes přilehlou
koeunikaci Střelničná.
Naprostá většina neveřejných ploch v zeeí je využívána veřejnýei insttuceei či ke koeerčníe
čelůe. Pouze ulice Náhorní je v podstatě celá tvořena obytnýei budovaei a v jižní část zeeí se
nachází několik obytných budov. Zchátralé objekty v západní část zeeí jsou v současnost podle
všeho neoprávněně užívány k bydlení také.
Konkrétně se v zeeí kroeě bydlení nachází MŠ, ZŠ, SŠ, areál školní jídelny a družiny, areál Sokol,
kostel ČCE, doeov s pečovatelskou službou Rezidence RoSa, areál MV, sídlo společnost SBD Praha a
několik eenších provozoven s různýe zaeěřeníe (veterinář, restaurace, gravírování, truhlářství
atp.).

Přibližné vymezení řešeného území. (zdroj podkladu: IPR Praha)
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2.1.2. HISTORICKÝ VÝVOJ A JEHO VLIV NA DNEŠNÍ PODOBU ÚZEMÍ

Plán státní regulační komise, rok 1930, širší okolí území. (zdroj: IPR Praha)

Plán státní regulační komise, rok 1930, původní koncepce řešení území. (zdroj: IPR Praha)
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Ortofoto území, rok 1938. (zdroj: IPR Praha)

Ortofoto území v dobn výstavby areálu MV a související ubytovny pozdnji upravené na Rezidenci RoSa, rok 1975. (zdroj: IPR Praha)
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Přípustné využit území dle platného územního plánu, rok 1999. VV – Veřejné vybavení, SV – Všeobecnn smíšené území, OB – Čistn obytné
území, SP - Území sportu a rekreace, ZVO – Zvláštní komplext – ostatní. (zdroj: výkresy ÚP Hl. m. Prahy)

Pravdnpodobná podoba budoucího vymezení využit území dle Metropolitního plánu. Potenciální využit území omezeno pouze stávající
výškovou hladinou v lokalitn. (zdroj: verze 3.3 připravovaného Metropolitního plánu)

Úzeeí eělo být původně enohee hustěji obydlené než je toeu v současnost, eělo být více
propojené s hlavníei dopravníei tahy v širší oblast a základní rozvržení veřejných budov v jeho
struktuře eělo být řešeno rozdílnýe způsobee. Z těchto původních plánů vznikajících v období první
Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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republiky byla realizována pouze část zaeýšlené uliční sítě a byla zachována představa o situování
školských zařízení v této lokalitě. Řešení ulic je z hlediska stávajícího využit naddieenzované a
nevhodné. Postupné další nekoncepční zásahy pak značně narušily fungování zaeýšlené uliční sítě.
Postupně jsou doplňovány vily na korunu svahu na jihu zeeí a existuje několik záeěrů na nové
stavby v zeeí. Stávající plánovací dokueenty nepočítají se zásadní zeěnou charakteru lokality, ale
nevylučují její intenzivnější využit v podobě zastavění dnes eálo využívaných ploch novou zástavbou.
I toto intenzivnější využit by ale pravděpodobně nezpůsobilo trvalé zásadní zatžení lokality
dopravou.
2.1.3. ÚZEMÍ OBECNĚ Z HLEDISKA RŮZNÝCH DRUHŮ DOPRAVY
Po většinu doby je v zeeí podle všeho převažující způsob dopravy pěší doprava, což je dáno
předevšíe velkýe enožstvíe dět pohybujících se v okolí školy. Menší eíra pěší dopravy existuje ve
východní část zeeí, kde existuje einieue cílů docházky a dět jíe cestou do školy neprocházejí.
Obecně je zeeí pro pěší dopravu relatvně přívětvé, ovšee v obdobích nárazového zatžení
autoeobilovou dopravou vznikají potenciálně nebezpečné situace. Minieue zklidňujících opatření a
předieenzované vozovky také značně oeezují potenciál ulic pro pobytové využit a i když pro
bezpečný pohyb dospělých chodců jsou relatvně dostačující, pro větší skupiny dět představují určité
riziko.
Cyklistcká doprava v zeeí není v současnost nijak řešena. Z hlediska pohodlí a bezpečnost je
situace obdobná jako u chodců. Mírně vyšší pohyb cyklistů se odehrává ve východní část zeeí, kudy
projíždějí cyklisté eezi Okrouhlíkee a severní část Kobylis.

Zaznamenané intenzity průjezdu cyklistů územím dle aplikace Strava. (zdroj: labs.strava.com/heatmap)

Z hlediska autoeobilové dopravy je specifkee nárazově vyšší roveň zatžení zeeí v některých
obdobích (příjezdy do škol, příjezdy a odjezdy zaeěstnanců MV, sportovní utkání…) a relatvně nízký
(až žádný…) provoz po většinu zbylého času. Větší zatžení autoeobilovou dopravou se týká
předevšíe koeunikace spojující objekt MV a ul. Střelničná a v eenší eíře také jižní část ulice U
školské zahrady a ul. Náhorní. Úzeeíe neprojíždí žádná tranzitní doprava ani nefunguje jako zkratka
paralelní s hlavní tranzitní koeunikací. Po přilehlée seku koeunikace Střelničná projíždí dle sčítání
TSK z roku 2017 za 24 hodin ve všední dny cca 16500 autoeobilů a téeěř 300 traevají.
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2.2. PŘÍCHOD DĚTÍ DO ZŠ
2.2.1. SPÁDOVÁ OBLAST ZŠ
Dle vyhlášky o školských obvodech základních škol patří do spádové oblast MŠ a ZŠ následující
ulice:
Bořanovická; Březiněveská; Čuepelíkova – lichá č. 1 – 21; Horňátecká – sudá č. 2 – 32; Chaberská
– lichá č. 1 – 25, sudá č. 2 – 20; K Okrouhlíku; Ke koupališt; Ke Strce; Klapkova – lichá č. 1 – 55, sudá
č. 2 – 62; Kobyliské náe. – lichá č. 5 – 9, sudá č. 4 – 8; Malý Okrouhlík; Na hlinách; Na Kopytářce; Na
Okrouhlíku; Na pecích; Na pěšinách; Na Strce; Nad koupalištěe; Nad Šutkou – sudá č. 6 – 24;
Náhorní; Okrouhlická; Pakoeěřická; Pod hliništěe; Pod náeěste; Pod sídlištěe; Pod statky; Pod
Strkou; Přeeyšlenská – lichá č. 43 – 83, sudá č. 42 – 98; Rolnická; Rozšířená; Střelničná – lichá č. 1 –
17, sudá č. 4 – 8; U eěšťanských škol; U nádrže; U Strky; U školské zahrady; U třešňovky; V brance;
Vršní – lichá č. 3 – 47, sudá č. 4 – 42; Zdibská; Zenklova – lichá č. 211 – 225, sudá č. 210 – 242.

Přibližné vyznačení spádového území ZŠ a MŠ. (zdroj podkladu: mapy.cz)

Kroeě dět z těchto ulic ale saeozřejeě školy navštěvují i dět ze vzdálenějších lokalit (ve školníe
roce 2016/17 z celkee 370 dět ve škole 27 dojíždělo ze Středočeského kraje) – právě ty zřejeě
rodiče častěji dovážejí autee či cestují MHD. Vedle dět cestujících do ZŠ do lokality rodiče dovádějí či
přivážejí také své dět do MŠ (ve školníe roce 2015/16 celkee 52 dět) a dále see obvykle z větší
vzdálenost cestují student a studentky SŠ (ve školníe roce 2016/17 celkee 483 studujících).
Přestože studie je zacílena na zlepšení podeínek žáků seěřujících do ZŠ, výhody ze zlepšení prostředí
se budou dotýkat i dět z MŠ a studujících v SŠ.
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Všechny školní insttuce v zeeí tedy každodenně navštěvuje celkee zhruba 900 dět /
studujících. Při započítání dět docházejících či dojíždějících pravidelně do Sokola či na školní
sportoviště se zřejeě dostaneee k číslu kolee 1000 dět každý den. Jsou tak s největší
pravděpodobnost s přehledee nejsilnější uživatelskou skupinou působící v zeeí, které by jie tedy
eělo být v eaxieální eožné eíře přizpůsobeno.
2.2.2. HLAVNÍ SMĚRY PŘÍCHODU DĚTÍ DLE SČÍTÁNÍ
(včetně dět cestujících MHD a v posledníe seku pokračujících pěšky)
 z ulice Náhorní a dále západníe obloukee 46% dět
 z ulice Náhorní a dále ul. U eěšťanských škol 14% dět
 z jižní část spádové oblast 11% dět
 ve seěru od Okrouhlíku 4% dět
 ze seěru od einisterstva vnitra 0% dět
Zbývajících 25% dět přivezou rodiče autee až ke škole.

2.3. PRŮZKUMY – DOPRAVNÍ REŽIM, KŘIŽOVATKY A PROFILY
2.3.1. DOPRAVNÍ REŽIM V ÚZEMÍ
Ulice Náhorní, U školské zahrady a U eěšťanských škol jsou součást Zóny 30, díky čeeuž je
eožné ve většině proflu při občasnée rozšíření zachovat obouseěrný provoz v proflu již od šířky 5
eetrů. Jednoseěrný provoz je v současnost zaveden pouze ve východní část ul. U školské zahrady
(koeunikace eezi kostelee a SBD) a dále v ulici U Měšťanských škol. Před Rezidencí RoSa je v
současnost osazen eontovaný zpoealovací práh.
Zákaz vjezdu eieo zásobování je v současnost do uličky eezi opuštěnýei budovaei ve východní
část zeeí a areálee MŠ. Do uličky zajíždí vozidla svozu odpadu a občas zde dochází k nelegálníeu
parkování.
2.3.2. STÁVAJÍCÍ MOŽNOSTI PRŮJEZDU ÚZEMÍM
Stávající režie jednoseěrnost a obouseěrnost v zeeí ueožňuje projet zeeíe celkee třináct
různýei základníei způsoby, z nichž je ovšee 5 eálo efektvních a tedy zřejeě využívaných pouze
eálo a předevšíe lidei, kteří zeeí příliš neznají.

Stávající řešení obousmnrnost a jednosmnrnost v území. (podklad: IPR Praha)

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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Analytcká část A: Texttová část

Základní možné způsoby průjezdu územím ve stávajícím uspořádání – pravdnpodobnn častnji využívané varianty. (podklad: IPR Praha)

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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Základní možné způsoby průjezdu územím ve stávajícím uspořádání – pravdnpodobnn málo využívané varianty. (podklad: IPR Praha)

2.3.3. PARKOVÁNÍ V ÚZEMÍ
Z hlediska parkování jsou význaené v nedávné době zavedené zóny placeného stání. V lokalitě
tedy není eožné ve všední dny zadareo legálně zaparkovat vozidlo, není-li člověk rezidentee, díky
čeeuž zeeí není zatženo parkováníe dojíždějících do zaeěstnání. Veřejné insttuce eají většinou k
dispozici jedno či dvě stání ve veřejnée prostoru.

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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Stávající vymezení zón parkovacího stání v lokalitn a okolí (zdroj: parkujvklidu.cz)

Obecně k parkování
 noreová kapacita vyeezených stání 100 stání
 reálná kapacita v souladu s noreou cca 115 stání
 dopoledne obsazeno 39 stání
 odpoledne obsazeno 55 stání
 cca 20% automobilů zastavuje/stojí nelegálně (eieo vyeezená eísta, na vyhrazených
plochách, protseěrně)
 nárazově v době konání akcí ve školách, v sokolovně, v kostele obsazenost cca 120 vozidel
(stání často i eieo povolená eísta)
V současnost je v jižní část většina parkování po většinu doby neobsazená, zateco v severní
část zeeí jsou kapacity parkování téeěř naplněné. V ul. U eěšťanských škol je eenší část
parkování naplněná průběžně a zaplňuje se pouze v době krátké polední špičky.
Výjieku tvoří doba konání akcí, kdy je kapacita parkování využita v celée zeeí eaxieálně a
parkuje se ve velké eíře i nelegálně.
V celée zeeí obecně je rozšířené nelegální parkování i v době, kdy není kapacita zdaleka
vytžena. V době eéně navštěvovaných akcí v jižní část zůstávají nevyužita eísta v západníe oblouku
ul. U školské zahrady, ale přesto dochází k nelegálníeu parkování na chodnících, v křižovatkách a v
zeleni co nejblíže kostelu a/nebo Sokolovně. Trvale dochází také k nelegálníeu parkování eieo
vyznačená stání v oblouku ul. U školské zahrady – přestože kapacita není zdaleka naplněna, z velké
část se parkuje bez ohledu na vyznačená eísta. Naprot hlavníeu vstupu do ZŠ pak předevšíe eístní
rezident parkují bez ohledu na stávající značení takřka výhradně při jižní straně ulice, kde stání
nejsou vyznačena blíže vstupůe do svých doeů.

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
A ~ 12 / 27

Ing. Kvntoslav Syrový a Ing. arch. David Pfann
02/2018

Dopravní studie: Zvýšení bezpečnost na cestách do ZŠ a MŠ U Školské zahrady

Analytcká část A: Texttová část

Typická obsazenost v jižní část území po vntšinu všedních dní, a to i přes noc. (foto: archiv autorů)

Plnn obsazená kapacita v jižní část území v dobn víkendového zápasu v Sokolovnn. (foto: O. Veselý)

2.3.4. VSTUPY, VJEZDY, ZÁSOBOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ V AREÁLU ŠKOL
Areál ZŠ eá tři vstupní body. Z ulice U eěšťanských škol je eožný vstup brankou pro pěší, která je
využívána ráno pouze eenší část dět, ovšee která současně slouží k průchodu seěree k jídelně a
družině. Její hlavní vytžení je tedy v době oběda a konce vyučování. Z jihu naprot hlavníeu vchodu
budovy ZŠ je trvale zavřená brána pro vjezd a vedle ní otevřená branka pro pěší, kterou využívají ke
vstupu předevšíe dět přivážené do školy autee a několik dět přicházejících od Okrouhlíku a od
Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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koupaliště (ul. Ke Strce, Na Pěšinách atp.). Chodník je v eístě tohoto vstupu přerušen a uzpůsoben
vjezdu autoeobilů. Nalevo od tohoto vstupu se nachází hlavní zásobovací vjezd, který současně
slouží jako hlavní vstup do areálu pro většinu přicházejících pěšky. Vjezdová brána je trvale otevřená
a chodník je uzpůsoben pro vjezd autoeobilů. Vjezd je využíván k zásobování budovy, popelářskýei
vozy, autoeobily parkujícíei v areálu školy a také školníei autobusy. V areálu parkuje na zpevněné
ploše několik autoeobilů zaeěstnanců a zaeěstnankyň školy. Kapacita je pravděpodobně
nedostatečná a dochází k parkování i eieo k toeu vyhrazené plochy.

Boční branky areálů ZŠ a družiny v ul. U mnšťanských škol. (foto: archiv autorů)

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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Hlavní vstup do areálu ZŠ. (foto: archiv autorů)

Hlavní zásobovací vjezd do areálu ZŠ. (foto: archiv autorů)

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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Vstup, vjezd i zásobování MŠ je v současné době řešen bránou naprot hlavníeu vstupu do
budovy ze severní větve ul. U školské zahrady. V areálu v době výuky parkuje na nezpevněných
plochách několik aut zaeěstnanců a zaeěstnankyň MŠ, při vjezdu aut je nutné dvoukřídlou bránu
eanuálně otevírat a následně z důvodu zajištění bezpečnost dět opět zavírat. Není vyhrazeno
zvláštní zásobovací stání a zásobovací dodávky nevjíždějí do areálu, takže zůstávají stát ve vozovce.
Do areálu existuje ještě zadní přístup bránou dále od budovy v rohu zahrady z ul. U eěšťanských škol
využívaný výjieečně pro obsluhu zahrady MŠ.

Hlavní vstup a vjezd do areálu MŠ. (foto: archiv autorů)

Vstup do areálu SŠ, zásobování a částečně i vjezd parkujících vozidel se odehrává trvale
otevřenou bránou z ul. U eěšťanských škol. Vjezd většiny vozidel parkujících v areálu se ale odehrává
na dálku ovládanou bránou z ul. U školské zahrady naprot vy stění ul. Náhorní. Kapacita pro
parkování vozidel v areálu školy je zřejeě dostatečná. Poslední vstup je stále uzavřený obslužný vstup
technického objektu v zadní část areálu.

Hlavní vjezd do areálu SŠ. (foto: archiv autorů)

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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Do areálu školní družiny a jídelny se od ZŠ vstupuje brankou pro pěší ueístěnou v ulici U
eěšťanských škol příeo naprot brance areálu ZŠ. V ulici U eěšťanských škol je dále ueístěna stále
otevřená brána využívaná pro zásobování, vjezd vozidel parkujících v areálu a pro vstup do areálu ze
seěru od SŠ. Do areálu existuje ještě zadní vstup z opuštěné uličky (zahrnuta v ul. U školské zahrady).
Stávající vstup je řešen pouze jako vstup pro pěší a vedle něj je ueístěn prostor pro kontejnery na
odpad.

Zásobovací vjezd / vstup areálu družiny a jídelny. (zdroj foto: archiv autorů)

Málo využívaný pnší vstup do areálu družiny a jídelny. (zdroj foto: archiv autorů)
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2.4. PRŮZKUMY – KŘIŽOVATKA U ŠKOLSKÉ ZAHRADY X NÁHORNÍ
Většina dět, které přicházejí z ulice Náhorní do školy ráno a seěřují do ZŠ přichází po západníe
chodníku podél fasád doeů a a následně seěřuje k zásobovacíeu vjezdu do školy západníe
obloukee ul. U školské zahrady. Pouze eenšina v křižovatce seěřuje na druhou stranu a prochází ul.
U eěšťanských škol. Lidé seěřující do SŠ a MŠ pak všichni eíří napříč křižovatkou seěree na východ.
V ráeci ulice Náhorní obvykle diagonálně přecházejí vozovku a následně procházejí napříč
křižovatkou eieo přechod. Obecně větší skupiny dět v návaznost na přijíždějící spoje. Autoeobily
přijíždějí předevšíe z ul. Náhorní a odbočují doleva – rodiče přivážející dět do školy.
Od poledne odcházení dět ze školy či odchody seěree k obchodůe u eetra a následný návrat
zpět. eenší skupiny chodců z různých seěrů, dět často rozptýlené, chůze po vozovce. Současně ale
zcela einieální provoz autoeobilů.
Celá křižovatka je v podstatě plně přizpůsobena provozu aut, jichž zde však projíždí relatvně
eálo. Vzhledee k převaze chodců sice nepohodlné, ale obvykle ne zásadně nebezpečné, pouze občas
probleeatcká rychlá jízda.
POPIS SITUACE V DOBĚ PRŮZKUMU:
 v ulici Náhorní a v přilehlé křižovatce se pohybuje několikanásobně větší počet chodců než
autoeobilů, nepoeěr nejzřetelnější odpoledne - cca 10x více chodců než autoeobilů
 takřka 100% aut ráno rodiče přivážející dět
 přecházení dět ve velkých skupinách - řidiči dávají přednost i eieo přechod
 přecházení v celé délce ulice Náhorní, obvykle diagonálně na severozápadně-jihovýchodní
ose, dět procházejí eezi zaparkovanýei auty, průjezd aut z obou seěrů
 přecházení ve všech seěrech napříč křižovatkou, "předpisově" po přechodu praktcky vůbec,
napříč přes přechod relatvně často
 časté parkování aut na západníe chodníku v ul. Náhorní
NEHODOVOST (dle statstk PČR, 1/2007 - 7/2017)
 za dané časové období jsou v této lokalitě evidovány 4 nehody, 3 tyto nehody jsou srážky se
zaparkovanýei, nebo odstavenýei vozidly a 1 je srážka jedoucích vozidel, kde nedošlo k
žádnýe následkůe na zdraví
 na přilehlée seku koeunikace Střelničné je v blízkost křižovatky evidováno větší enožství
nehod, ale ani v jednoe případě nešlo o srážku s chodcee
 žádná nehoda není evidována v eístě přechodů v řešené lokalitě

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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Typická trasa pohybu ve vozovce v křižovatce. (foto: archiv autorů)

Stávající předimenzovaná plocha vozovky v křižovatce. (foto: archiv autorů)
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2.5. PRŮZKUMY – ULICE U MĚŠŤANSKÝCH ŠKOL
Velice zká ulice eezi školníei areály eá po obou stranách chodníky o šířce pouze asi 1,1 až
1,5e. Její severní část přitoe ráno procházejí všichni lidé seěřující do areálu SŠ i část dět
seěřujících k boční brance ZŠ. Severní vy stění také překonávají rodiče s dětei seěřující do MŠ.
Zhruba kolee poledne se poté celá ulice zaplní studenty a studentkaei SŠ i dětei ze ZŠ seěřujícíei
do jídelny či do družiny v jižní část ulice. Ve stejné době také do ulice začínají vjíždět rodiče, kteří si
před jídelnou dět vyzvedávají. I přes výrazné svislé a vodorovné značení přechodu, který v této ulici
spojuje branky areálu ZŠ a areálu jídelny a družiny, není tento přechod pravidelně respektován
zastavujícíei autoeobily či některýei projíždějícíei řidiči. Na přechodu se ve službě střídají učitelé,
kteří dávají pozor předevšíe na přecházení žáků nižších stupňů. V době hlavního náporu zde většina
dět, které se nevejdou na zké chodníky, prochází příeo ve vozovce.
V ranní špičce je ulice dočasně zatžena autoeobily odjíždějícíei od školy, kde vyložily dět, takže
dochází ke střetávání s dětei seěřujícíei k brance ZŠ, ale předevšíe se studenty a studentkaei SŠ a s
rodiči seěřujícíei do MŠ v severní část ulice.
Odpolední špička rodičů vyzvedávajících dět se pak střetává se špičkou v počtu chodců v celé
délce ulice a eezi parkujícíei a projíždějícíei auty a chodci ve vozovce vznikají nepřehledné a
potenciálně nebezpečné situace.

Ulice v polední špičce . (foto: archiv autorů)
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Ulice v polední špičce – mísení vyjíždnjících aut a chodců ve vozovce. (foto: archiv autorů)

Přecházení dnt mezi areály. (foto: archiv autorů)
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2.6. PRŮZKUMY – PROSTOR PŘED ZŠ
V prostoru před hlavníe vstupee do ZŠ se po většinu dne ve všední dny i o víkendu nikdo
nepohybuje. Pravidelně zde každý vyučovací den zhruba eezi 7:35 a 7:55 zastavují autoeobily rodičů
přivážejících dět. Celkee se jedná zhruba o 50 vozidel.
Boční zásobovací vstup je využíván častěji, a to jak dětei přicházejícíei pěšky, tak i vozidly
průběžně zajíždějícíei zaparkovat do dvora či vozidly zásobování nebo svozu odpadu. Na rozdíl od
hlavního vstupu teto vstupee po vyučování odchází pryč část dět, které neseěřují do jídelny či
družiny.
POPIS SITUACE V DOBĚ PRŮZKUMU:
ráno:
 dět přicházející ze severní část spádové oblast či od MHD pěšky vstupují do areálu školy
dvěea bočníei bránaei a zcela se tak vyhýbají zeatečnéeu provozu aut před hlavní
brankou
 hlavní branka je využívána pouze dětei přicházejícíei od jihu a vystupujícíei z aut
 v ranní špičce eezi 7:45 a 8:00 zastavování zcela bez pravidel všude, část rodičů v autech stojí
na eístě po delší dobu před/po vyložení dítěte
 dět, které právě vystoupily při jižní straně vozovky přecházejí příeo eezi parkujícíei vozidly
eezi relatvně hustě projíždějícíei auty. Příeý přístup k brance po většinu doby blokován
parkujícíe autee.
 Z aut projíždějících ráno vedlejší ul. U Měšťanských škol zřejeě některá zastavila a vyložila
dítě u boční branky. Jedná se ale pouze o několik dět.
odpoledne:
 dět se pohybují v enoha seěrech předevšíe v ulici U eěšťanských škol - eezi školaei a
družinou/jídelnou
 prostoru před školou téeěř bez parkujících aut a bez provozu
NEHODOVOST (dle statstk PČR, 1/2007 - 7/2017)
Za dané časové období je v této lokalitě evidována 1 nehoda - šlo o srážku se zaparkovanýe nebo
vozidlee a nedošlo k žádnýe následkůe na zdraví.

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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Prostor před školou v dobn přivážení dnt. (foto: archiv autorů)

Prostor před školou po vntšinu doby. (foto: archiv autorů)

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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2.7. PRŮZKUMY – PŘÍJEZD DO ÚZEMÍ OD BUDOVY MV
POPIS SITUACE V DOBĚ PRŮZKUMU:
v lokalitě ráno einieální pohyb chodců a žádné dět
více než 50% projíždějících autoeobilů seěřovalo do/z budovy MV
počet aut volících pro průjezd lokalitou určitou trasu zásadně neodpovídá počítání
autoeobilů před školou v jinée dni ve stejnou dobu - část řidičů zřejeě přizpůsobuje trasu
eoeentální potřebě či ji volí víceeéně náhodně a nejezdí vždy stejně
NEHODOVOST (dle statstk PČR, 1/2007 - 7/2017)
Za dané časové období je v této lokalitě evidována 1 nehoda - šlo o srážku se zaparkovanýe
vozidlee a nedošlo k žádnýe následkůe na zdraví

2.8. PRŮZKUMY – PŘECHOD PŘES ULICI STŘELNIČNÁ
Signalizovaný přechod je využíván dětei a dalšíei chodci přicházejícíei z ulice Náhorní či z cesty
po pozeeku Rezidence RoSa pro příchod na nástupiště traevaje či pro spojení se zástavbou na sever
od Střelničné. Přechod je ve své stávající podobě dobře viditelný a přehledný, čekací doba po
stsknut tlačítka výzvy je velice krátká (přechod není synchronizován se signalizací velké křižovatky s
ul. Klapkova), ale celkově je přechod velei dlouhý (28e se dvěea ostrůvky).
U jižní a střední větve část přechodu v tuto chvíli zřejeě není reálná žádná prava jiná než další
zvýraznění přechodu. U severní je eožné uvažovat o potřebnost odbočovacího pruhu, který
navazuje na zbytek řešení křižovatky Střelničná – Klapkova – Pod Sídlištěe, které je z hlediska chodců
značně nekoefortní.
Přes severní část přechodu přešlo za hodinu pozorování 114 lidí, z toho 37 dět. Oba příeé pruhy
dohroeady využilo za stejnou dobu 519 autoeobilů, odbočovací pruh dále využilo 62 dalších vozidel.
Příeé pruhy byly předevšíe v důsledku častého nájezdu linkových autobusů z odstavného
parkoviště značnou část doby ucpané a vozidla se nepohybovala plynule. Když však došlo k uvolnění
pruhů, enoho vozidel zjevně porušovalo povolenou rychlost.
Na východníe konci nástupního ostrůvku traevaje bez přechodu docházelo k občasnéeu
přebíhání vozovky. Podle průšlapů v trávníku jde o častou praxi.
POPIS SITUACE V DOBĚ PRŮZKUMU (severní část přechodu):
 pravidelný průchod dět, pouze část v doprovodu dospělého, časté jsou i skupinky několika
dět či skupina dět s dospělýe. Na zkých ostrůvcích eísty vznikají skupinky dět.
 saeostatně přecházející dět často přebíhají na poslední chvíli
 občasná chůze na červenou
 občasné přebíhání dále od přechodu a chůze po traevajovée tělese, přeskakování či
obcházení zábradlí
 pouze cca 10% autoeobilů odbočuje doprava / na sever a využívá k toeu odbočovací pruh,
pouze výjieečně odbočení z pravého pruhu pro příeý seěr
 zbytek provozu je víceeéně rovnoeěrně rozdělen eezi oba zbývající pruhy
 svít-li zelená a koeunikace je volná, časté překračování povolené rychlost (50ke/h)
 vysoká frekvence výjezdu autobusů, někdy i po dvou či po třech. V případě souběžné červené
na nesynchronizované SSZ s ul. Klapkova vzniká pravidelně vzdut aut stojících někdy až za
sledovanýe přechodee
 cca 10 einut v době průzkueu stálo v křižovatce v odbočovacíe pruhu čekající auto na
dvojblinkr - chybějící nabídka K+R v eístě, využit nadbytečného prostoru na široké
koeunikaci

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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NEHODOVOST (dle statstk PČR, 1/2007 - 12/2017)
 za dané časové období je v této lokalitě evidováno 17 nehod

častníkee ani jedné z nehod nebyl chodec ani cyklista
 žádná nehoda není evidována v eístě přechodů v řešené lokalitě
 žádná z nehod neeěla následky na zdraví osob
 ve dvou z nehod fgurovaly traevaje, einieálně ve čtyřech pak autobusy

Stávající podoba jižního ramene řešeného přechodu. (foto: archiv autorů)

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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Stávající řešení pruhů u severní část přechodu. (foto: archiv autorů)

Stávající řešení obočení vpravo na hlavní křižovatce navazující na stávající odbočovací pruh. (foto: archiv autorů)

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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2.9. PRŮZKUMY – CESTA SMĚR OKROUHLÍK
Po cestě z parku od jihovýchodu přichází pouze velei ealá část dět. Probléeee stávajícího
uspořádání je předevšíe absence osvětlení podél cesty, v důsledku čehož eají rodiče obavy z
průchodu dět parkee. Podél cesty nejsou vedeny žádné sítě a nenachází se zde ani žádný eobiliář.
Kvalita povrchu cesty je dobrá, vy stění cesty do ul. U školské zahrady je řešeno v rovni vozovky a
nachází se v relatvně přehlednée eístě.

Cesta k Okrouhlíku na podzim za svntla. (foto: archiv autorů)

Ukončení vedení sít u vyústnní cesty ve smnru od Okrouhlíku. (zdroj: IPR Praha)

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
A ~ 27 / 27

Ing. Kvntoslav Syrový a Ing. arch. David Pfann
02/2018

ČÁSTI A.00-06
ANALÝZY – GRAFICKÁ ČÁST

ANALÝZY

Zvýšení bezpečnosti na cestách do ZŠ a MŠ U Školské zahrady
NA
LÁ
DV
Í

VA

MĚ
ŘIC
K

Á

MA
Š

ÍNO

Cesta a veřejné osvětlení směr sídliště Okrouhlík.

KO
PA

AT
K

OPÁLKOVA

Y

D

ST

NA

PO

ÁC
H

TK
Y

PĚ
ŠI
N

NA KOPA
NINĚ

6.

KOVA

ADY
ZAHR

ANKY

DOLEJŠ

VA
KO

KL
AP

Legenda
spádová oblast ZŠ
vstup do ZŠ
vstupy do ostatních institucí pro děti a mládež

ST
A
PO
D

VA
KO

D

AP

NA
OU

TK

ŠU

KL

6.

U SLOV

ADY

OU

Stavební řešení křižovatek a ul. profilů v rozsahu dopravní studie.

NKY

ZAHR

U

KO

OŽN

5.

U SLOVA

LSKÉ

KOL

ÝCH Š

ÁCH

OV

ZÁL

U ŠKO

ANSK

KOL

OU

IN
PĚŠ

TK

LSKÉ

U ŠKO

U MĚŠ

4.

ÝCH Š

5.

NA

ŠU

L
NC

KY

NAD HERCOVKOUNAD HERCOVKOU
NAD HERCOVKOUNAD HERCOVKOU

NAD

4.
Stavební řešení ulice U Měšťanských škol v rozsahu dopravní
studie.

STŘELNIČNÁ

4%

HORŇÁT
ECKÁ
HORŇÁT
ECKÁ

STŘELNIČNÁ

RADY
É ZAH
OLSK

ANSK

I

D

NA

D

PO

UZAVŘENÁ

NA PĚŠINNA
PĚŠINÁCH
ÁCH

HORŇÁTECKÁ

Á
SK
UŽ
SL

Á

SK

3.
Křižovatka U Školské zahrady x Náhorní (návrh stavebních úprav
z hlediska zvýšení bezpečnosti chodců).

STŘELNIČNÁ

ZA SLO
VANKO
U

HORŇÁT
HORŇÁTECKÁ

Á
DI
CK

BO
RA

TŘ
E

UŽ

VA

SL

ONO

A
KOV
KUR

VA

UŽ
SK
Á

RAJM

OVA
K URK

ELÍKO
ČUMP

SL

OVA
ŠIŠK

VA
ELÍKO
ČUMP

2.
Zvýraznění přechodu pro chodce přes ul. Střelničná u tramvajové
zastávky Střelničná.

A
ELOV

STŘELNIČN

U MĚŠ

PALIŠT

ROLNICKÁ

TRO
JSK
Á

U ŠK

3.

Š
VR

TRO
JSK
Á

ICKÁ
MĚŘ
PAKO

KE KOU

TROJSKÁ

OVA

L
KYSE

BATLIČKOVA

1.

ST
ÍR
CE

KYS

0%

2.

KE

ST
ÍR
CE

NA
D

přivezou rodiče autem až ke škole.

1.
Dopravní režim ul. U Školské zahrady / U Měšťanských škol /
Náhorní (návrh dopravního režimu vč. parkování s minimalizací
stavebních úprav, s ohledem na obousměrný provoz jízdních kol).

KÁ

Á

NÍ

ĚM

ĚM

KE

Á

ĚM

OVA

R
ŠTÍB

STŘELNIČNÁ
NÁ

LNIČ
STŘE

NÁHOR

IŠT

IŠT

V BRANCE

E
NA DLÁŽDĚNC
NCE
NA DLÁŽDĚ

KÁ

ÍDL

NÍ

TROJSKÁ

S
ZDIB

SK
Á

S
OD

IŠT

ÍDL

K
MĚŘIC

SKÁ

H

AB
ER

VES
ZINĚ

KOVA
KLAP

DS
PO

KÁ

KOVA

C

METRO KOBYLISY

KOBYLISKÉ NÁM.

NOVIC

KÁ

Z
ÁBŘE

P

ÍDL

Zbývajících

BŘE

ĚV ES
EZIN
ŘÁ
BK
ES
INĚV

ESK
INĚV
BŘEZ

ÉHO

KÁ

KLAP

6
SKÁ

BŘEZINĚVE

DS
PO

OŘA
KÁ B

(včetně dětí cestujících MHD a v posledním úseku pokračujících pěšky)
·
z ulice Náhorní a dále západním obloukem
·
z ulice Náhorní a dále ul. U měšťanských škol
·
z jižní části spádové oblasti
·
ve směru od Okrouhlíku
·
ze směru od ministerstva vnitra

HRUB

NOVIC
BOŘA

B

KÁ

SKÁ

PAKO

ZDIB

NOVIC
AÁ
ŘK
OIC
ANOBV
ICOKŘÁ
VB
O
N
A
OŘ

%
0
NOVIC

BOŘA

ICKÁ
NOV

OVA

Y

H

DO

ŘEM
KÁ P

ECÍC
NA P

U

HO
KÉ
TS
DĚ

VA
MO

NSKÁ

Á

VRŠNÍ

ČI
MI
CK
Á

UT
CE

YŠLE

A
BOŘ

IC
KÁ

NS
YŠLE

PŘEM

KÁ

ŠLENS

PŘEMY

NS
YŠLE
ÁPŘEM
NSK
YKŠÁLE
S
M
N
E
E
PLŘ
MYŠ
EÁ
ŘK
PS
ŠLEN

K
KLAP

PŘEM

KÁ

HO

Á

Á
NICK
LÍBEZ

KÁ

H
ECÍC
NA P

A

SKÁ
CHABER

VRŠNÍ

SILOV
TROU

A
SILOV

TROU

ČI
M

É
OVSK

NIC
LÍBEZ

CHOD

SOVA
BOJA

OV A

A
OV
ÍN

Á

Á

ŠIŠK

VL

KÁ
ŠLENS

SK

VODO

NICK
LÍBEZ

Á
NICK
LÍBEZ

SKÁ
YŠLEN
PŘEM

AN

VA
ELÍKO
ČUMP

HA
VA

SKÁ
ZDIBSKÁ
ZDIB

O
ÍN

KÁ
SEDLEC

Í

KOVA

VL

VRŠN

PALÁS

HA

OVA

SIL
TROU

OVA

U
YP
ES BÁ
Š SKÁ
PŘ

ČI
MI
CK

EC

VEL
TĚŽ
SKÁ

OVA
MAŠÍN

Á

Y
PŘ EM

KL

NICK

SK
YŠLEN
PŘEM

NA
Š

SKÁ

LÍBEZ

LK
KOŠ Á

NA

SPÁDOVÁ OBLAST A SMĚRY PŘÍCHODU DĚTÍ

VEL
TĚŽ

KAŇ K

KOVA

ECKÁ

KLAP

A
OR

SKÁ
CHABER

EB
TŘ

KÁ
DIC

POD VO
KO

UP
A

WICHTER

LOVA

DÁREN
SK

OU VĚP
ŽÍOD VO

DÁREN

TĚ

M

1.

11%

SITUACE C.06- VÝŘEZ 2

4%

SKOU

LIŠ

VĚŽÍ

podíl dětí přicházejících z určitého směru
S

vymezení řešené lokality

mapový podklad: © Přispěvatelé OpenStreetMap

objednatel studie:

Městská část Praha 8
Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, 180 48

zhotovitel studie:

Ing. Květoslav Syrový , ČKAIT 0013654, IČ: 76384110
Sušická 850/28, Praha 6, 160 00
syrovy.k@gmail.com, www.kvetoslavsyrovy.cz
Spolupráce: Ing.arch. David Pfann

záměr:

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH

DO ZŠ A MŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY

DOPRAVNÍ STUDIE

zbývajících 25% autem

ANALÝZY

příloha:

SPÁDOVÁ OBLAST ZŠ
formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 5 000

číslo přílohy:

02 / 2018
A.00

ANALÝZY

Zvýšení bezpečnosti na cestách do ZŠ a MŠ U Školské zahrady

PARKOVÁNÍ A SMĚRY JÍZDY

·
·
·
·

STŘELNIČNÁ

S

IČNÁ
TŘELN

NÍ
NÁHOR

35 (soukromé)

6

21 (soukromé)
14 / 11

6
9/8

4

11

2 vyhrazená
soukromé
2/0

LS

U ŠKO

soukromé
2/0

dopoledne obsazeno
odpoledne obsazeno

cca
zastavuje/stojí nelegálně (mimo
vymezená místa, na vyhrazených plochách, protisměrně)

·
největší koncentrace parkujících v severní části území - časté
nelegální parkování i přes trvale volná místa v jižní části
·
prakticky všichni rezidenti jižní části parkují nelegálně při jižní
straně ulice před svými domy, kde nejsou vymezena parkovací stání a
ponechávají volná existující parkovací stání na severní straně ulice
·
v západním oblouku parkování v duchu vymezených míst (při
západní straně, ponechané výhybny), ovšem mimo vymezená stání - de
iure tedy nelegálně
·
chybějící možnost parkovat zdarma pro učitelky MŠ vyřešena
pomocí záboru části zahrady MŠ
·
chybějící vyhrazené stání pro zásobování MŠ - řešeno stáním v
jízdním pruhu
·
v době ranní špičky před ZŠ zastavování/stání všude při stranách
silnice - bez ohledu na směr, vyhrazení, časové omezení pro zastavení,
vjezdy, vstupy...
·
obecně parkování na přechodech či v rozhledových
trojúhelnících přechodů

Legenda

1/0

parkovací stání

8

obsazeno dopoledne (8:15-8:45) / obsazeno večer (20:15-20:45)

1/0

stávající hlavní vjezd / potenciální nový hlavní/doplňkový vjezd

ŠKOL

ANSK

4/6

stávající povolený směr jízdy

KÝCH

16

vjezd do řešeného území

dopravní režim - 50km/h / zóna 30 / pěší zóna

ÝCH Š
KOL

3

S

2 vyhrazená

vysvětlivky: údaje o počtech stání či parkujících automobilech na
soukromých pozemcích pouze částečné - z hlediska následného
návrhu jde ale pouze o doplňující údaj

0/2

15

soukromé
8/1

4

0/7

8
3 / 11

0/0
2 vyhrazená

Z
LSKÉ
U ŠKO

modrá zóna
fialová zóna
ostatní (soukromé atp.)

počet stání dle normy

Ť ANS

U MĚŠ

5

0 (v zákazu)
2/0

8

soukromé
0/1

0/0

U

U MĚŠ

soukromé
3/0

2 vyhrazená
2/0

5Z/A2HRADY

SKÉ
ŠKOL

3/8

6 / 7 KÉ ZAHRADY

4/4

reálná kapacita v souladus normou cca

·

8 (vyhrazené - neveřejné)
3/0

3

normová kapacita stání v rámci zón

D
AHRA

Y

mapový podklad: © Přispěvatelé OpenStreetMap

objednatel studie:

Městská část Praha 8
Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, 180 48

zhotovitel studie:

Ing. Květoslav Syrový , ČKAIT 0013654, IČ: 76384110
Sušická 850/28, Praha 6, 160 00
syrovy.k@gmail.com, www.kvetoslavsyrovy.cz
Spolupráce: Ing.arch. David Pfann

2 vyhrazená
záměr:

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH

DO ZŠ A MŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY

DOPRAVNÍ STUDIE

ANALÝZY

příloha:

PARKOVÁNÍ

A SMĚRY

formát:

A3

datum:

měřítko:

-

číslo přílohy:

02 / 2018
A.01

ANALÝZY

Zvýšení bezpečnosti na cestách do ZŠ a MŠ U Školské zahrady

PŘÍCHOD K MŠ / ZŠ / SŠ OD MHD
POPIS SITUACE:
·

63 / 21
·
·

29 / 9

·

·
·

v ulici Náhorní a v přilehlé křižovatce se pohybuje několikanásobně
větší počet chodců než automobilů, nepoměr nejzřetelnější
odpoledne - cca 10x více chodců než automobilů
takřka 100% aut ráno rodiče přivážející děti
přecházení dětí ve velkých skupinách - řidiči dávají přednost i
mimo přechod
přecházení v celé délce ulice Náhorní, obvykle diagonálně na
severozápadně-jihovýchodní ose, děti procházejí mezi
zaparkovanými auty, průjezd aut z obou směrů
přecházení ve všech směrech napříč křižovatkou, "předpisově" po
přechodu prakticky vůbec, napříč přes přechod relativně často
časté parkování aut na západním chodníku v ul. Náhorní

NÁHOR

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 7/2017)

DOMOV S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (RoSa)

NÍ

·

za dané časové období jsou v této lokalitě evidovány 4 nehody, 3
tyto nehody jsou srážky se zaparkovanými, nebo odstavenými
vozidly a 1 je srážka jedoucích vozidel, kde nedošlo k žádným
následkům na zdraví

·

na přilehlém úseku komunikace Střelničné je v blízkosti křižovatky
evidováno větší množství nehod, ale ani v jednom případě nešlo o
srážku s chodcem
žádná nehoda není evidována v místě přechodů v řešené lokalitě

·

Legenda
pěší trasa
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intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

22/-

58 / 10

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)
parkovací stání
špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)

28 / 9

evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce
vysvětlivky:
x / y ... intenzity ráno / odpoledne, chybí-li jeden z údajů, byl pro danou denní
dobu vyhodnocen jako nadbytečný a nebyl sledován
dopolední inzenzity jsou přepočítány na hodinové

6 / 13
57 / 8

CHODCI SMĚR ZŠ:
141 / 64 dětí
27 / 18 dospělých

S

CHODCI SMĚR MŠ / SŠ / ZŠ:
182 / 93 dětí
35 / 16 dospělých
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Zvýšení bezpečnosti na cestách do ZŠ a MŠ U Školské zahrady

OL

POPIS SITUACE:
·

KOL
ÝCH Š

V ul. U měšťanských škol
průběžné stání aut rodičů
vyzvedávajících děti z družiny.

VSTUPY DO AREÁLU ZŠ

ANSK

Děti nejnižších ročníků
přecházející mezi školou a
družinou musí na přechodu
doprovázet třídní učitel.

ANALÝZY

·
·

·

·

V ulici se mísí žáci ZŠ a SŠ velké množství, pohyb ve
vozovce.

děti přicházející ze severní části spádové oblasti či od MHD pěšky
vstupují do areálu školy dvěma bočními bránami a zcela se tak
vyhýbají zmatečnému provozu aut před hlavní brankou
hlavní branka je využívána pouze dětmi přicházejícími od jihu a
vystupujícími z aut
v ranní špičcemezi 7:45 a 8:00 zastavování zcela bez pravidel
všude, část rodičů v autech stojí na místě po delší dobu před/po
vyložení dítěte
děti, které právě vystoupily při jižní straně vozovky přecházejí
přímo mezi parkujícími vozidly mezi relativně hustě projíždějícími
auty. přímý přístup k brance po většinu doby blokován parkujícím
autem.
Z aut projíždějících ráno vedlejší ul. U měšťanských škol zřejmě
některá zastavila a vyložila dítě u boční branky. Jedná se ale
pouze o několik dětí.

odpoledne:
·
·

děti se pohybují v mnoha směrech především v ulici U
měšťanských škol - mezi školami a družinou/jídelnou
prostoru před školou téměř bez parkujících aut a bez provozu

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 7/2017)

DRUŽINA / JÍDELNA

za dané časové období je v této lokalitě evidována 1 nehoda - šlo o
srážku se zaparkovaným nebo vozidlem a nedošlo k žádným
následkům na zdraví

PŘÍCHOD BOČNÍ BRANKOU ZŠ:
42 dětí
11 dospělých

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Legenda

VSTUP BOČNÍ BRÁNOU:
123 dětí
13 dospělých

pěší trasa
intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)
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VSTUP BOČNÍ BRÁNOU:
12 dětí
3 dospělí

·

LS
O
K
Š
U

Před školou zastavilo a vykládalo
VSTUP HLAVNÍ BRANKOU: děti celkem 54 aut, několik z nich
přivezlo více než jedno dítě. Před
18 dětí
školu tedy autem přivezeno cca
5 dospělých
60 dětí.

37
PŘÍCHOD OD OKROUHLÍKU:
11 dětí
2 dospělí

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)
parkovací stání
špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)
evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce

vysvětlivky:
odpolední intenzity nebyly v tomto případě kvůli pozorovanému rozložení
odpolední špičky do delšího období zjišťovány
dopolední intenzity jsou kvůli specifičnosti lokality ponechány pouze pro
období 45 minut pozorování bez přepočtu na hodinové intenzity
S

SOKOLOVNA
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PŘÍJEZD KOLEM MINISTERSTVA
POPIS SITUACE:
·
·
·

600 / 600

v lokalitě ráno minimální pohyb chodců a žádné děti
více než 50% projíždějících automobilů směřovalo do/z budovy MV
počet aut volících pro průjezd lokalitou určitou trasu zásadně
neodpovídá počítání automobilů před školou - část řidičů zřejmě
přizpůsobuje trasu momentální potřebě či ji volí víceméně náhodně
a nejezdí vždy stejně

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 7/2017)

800 / 400

STŘELNIČNÁ

117

·

za dané časové období je v této lokalitě evidována 1 nehoda - šlo o
srážku se zaparkovaným nebo vozidlem a nedošlo k žádným
následkům na zdraví

V oblouku křižovatky relativně
často rychlá jízda - průjezd skrz
prázdná stání pro invalidy.
Občasné nahromadění více aut z
různých směrů vzhledem k
pomalému odbavování vozidel
na vrátnici MV.

SBD
49

Legenda
pěší trasa
intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)
58 / 10

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)
parkovací stání

Z hlediska chodců nepředstavuje
zásadní problém - chodců
minimum a hlavní trasy nekříží
komunikace.

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)

MV

evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce
vysvětlivky:
odpolední intenzity nebyly v tomto případě kvůli pozorovanému rozložení
odpolední špičky do delšího období zjišťovány
S
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PŘECHOD PŘES STŘELNIČNOU
:
·

·
·
·
·

·

Stávající programování semaforu je nezávislé na
blízké křižovatce - je nastaven na trvalou zelenou
přes tramvajový pás a červenou pro ostatní jízdní
pásy. Volno pro chodce je na výzvu, stejna jako pro
projíždějící/odbočující tramvaj či připojující se
autobus.
Délky zelené a nastavení signalizace jsou dostačující,
problém nevýrazné signalizace přechodu možno řešit
doplňujícím značením a úpravou okolí křižovatky.

·
·

·

pravidelný průchod dětí, pouze část v doprovodu dospělého, časté
jsou i skupinky několika dětí či skupina dětí s dospělým. na úzkých
ostrůvcích místy vznikají skupinky dětí.
samostatně přecházející děti často přebíhají na poslední chvíli
občasná chůze na červenou
občasné přebíhání dále od přechodu a chůze po tramvajovém
tělese, přeskakování či obcházení zábradlí
pouze cca 10% automobilů odbočuje doprava / na sever a využívá
k tomu odbočovací pruh, pouze výjimečně odbočení z pravého
pruhu pro přímý směr
zbytek provozu je víceméně rovnoměrně rozdělen mezi oba
zbývající pruhy
svítí-li zelená a komunikace je volná, časté překračování povolené
rychlosti (50km/h)
vysoká frekvence výjezdu autobusů, někdy i po dvou či po třech. v
případě souběžné červené na nesynchronizované SSZ s ul.
Klapkova vzniká pravidelně vzdutí aut stojících někdy až za
sledovaným přechodem
cca 10 minut v době průzkumu stálo v křižovatce v odbočovacím
pruhu čekající auto na dvojblinkr - chybějící nabídka K+R v místě,
využití nadbytečného prostoru na široké komunikaci

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 12/2017)
·
·
·
·
·

za dané časové období je v této lokalitě evidováno 17 nehod
účastníkem ani jedné z nehod nebyl chodec ani cyklista
žádná nehoda není evidována v místě přechodů v řešené lokalitě
žádná z nehod neměla následky na zdraví osob
ve dvou z nehod figurovaly tramvaje, minimálně ve čtyřech pak
autobusy

Legenda
pěší trasa
intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)
58 / 10

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)
parkovací stání

CHODCI SMĚR ZŠ:
37 dětí
61 53 dospělých
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63 / 21
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600 / 600
267
252
CHODCI SMĚR OD ZŠ:
24 dospělých

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)
evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce
vysvětlivky:
x / y ... intenzity ráno / odpoledne, chybí-li jeden z údajů, byl pro danou denní
dobu vyhodnocen jako nadbytečný a nebyl sledován
S
jižní část přechodu nebyla do průzkumu zahrnuta
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Dopravní studie: Zvýšení bezpečnost na cestách do ZŠ a MŠ U Školské zahrady

Návrhová část B: Textová část

1. NÁVRHY
Předmětem studie je prověření zlepšení v následujících oblastech, resp. tématech:
1. Dopravní režim v oblast ulic U Školské zahrady / U Měšťanských škol / Náhorní
(návrh dopravního režimu vč. parkování s minimalizací stavebních úprav, s ohledem
na obousměrný provoz jízdních kol).
2. Křižovatka U Školské zahrady x Náhorní (návrh stavebních úprav z hlediska zvýšení
bezpečnost chodců).
3. Stavební řešení ulice U Měšťanských škol v rozsahu dopravní studie.
4. Stavební řešení křižovatek a ul. proflů v rozsahu dopravní studie.
5. Zvýraznění přechodu pro chodce přes ul. Střelničná u tramvajové zastávky Střelničná.
6. Cesta a veřejné osvětlení směr sídliště Okrouhlík.

1.1. NÁVRHY DLE JEDNOTLIVÝCH BODŮ ZADÁNÍ
1.1.1. ÚPRAVA DOPRAVNÍHO REŽIMU V ÚZEMÍ
Základními prvky návrhu je uzavření ulice U Měšťanských škol automobilový provoz (pěší zóna s
povoleným vjezdem nejnutnějšího zásobování a jízdních kol) a zavedení jednosměrnost („po směru
hodinových ručiček“) v celé jižní a západní část ulice U Školské zahrady. V optmální variantě studie
navrhuje i zjednosměrnění ulice Náhorní ve směru z ul. U Školské zahrady do ul. Střelničná. V severní
část před domem s pečovatelskou službou, administratvním objektem a objektem MV je zachován
obousměrný provoz ve stávajícím rozsahu. V celém území dochází v souvislost s celkovou změnou
režimu i v reakci na dílčí nedostatky dnešního stavu k reorganizaci parkování. V rámci skladby ZPS
jsou modré zóny (vyhrazené pro rezidenty) maximálně koncentrovány v blízkost obydlených
budov, zatmco ve zbytku území jsou preferovány univerzálnější falové zóny. V celém území je v
maximální možné míře zajištěn obousměrný průjezd cyklistů.
Byla zvažována i možnost jednosměrného řešení v opačném směru („prot směru hodinových
ručiček“. Zvolená varianta je ale výhodnější z několika zásadních důvodů – eliminace nutnost
sledovat přednost zprava v křižovatce u objektu DP, optmální řešení vysazování dět před školou z
pravých zadních dveří vozidla, „nedělání novot“ v místech s už navyklou jednosměrnost ve zvoleném
směru, lepší rozhled z místa řidiče v křižovatce před sokolovnou.

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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Stávající / navržené řešení obousmnrnost a jednosmnrnost v území. (podklad: IPR Praha)

Navržené nové rozmístnní jednotlivých typů parkování v území.

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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Dopravní studie: Zvýšení bezpečnost na cestách do ZŠ a MŠ U Školské zahrady

Návrhová část B: Textová část

 ULICE NÁHORNÍ (FÁZE 1)
Ulice Náhorní se navrhuje zjednosměrnit pro automobilový provoz ve směru z řešeného území,
tj. na ulici Střelničná. Cyklistcký provoz bude zachován obousměrný. Parkování bude přesunuto z
východní na západní stranu ulice a navyšuje se tak jeho kapacita, přičemž zůstává zachováno vše v
režimu modré - rezidentní zóny. V případě zásadního úbytku stání v řešeném území je možné doplnit
také stání při východní straně ulice (s omezením daným zajištěním výjezdu z přilehlých objektů. Toto
řešení ale není příliš vhodné z důvodu znepřehlednění ulice v níž prochází velké množství dět a
studujících z přilehlých škol další řadou parkujících vozidel.
Varianta návrhu počítá se zachováním obousměrného provozu v ulici. V takovém případě je
pouze nutno počítat s otočením směru parkování při západní straně ulice a s odpadnutm teoretcké
možnost parkovat i u východní strany. kromě dílčích úprav navrženého značení by tato varianta
neznamenala žádné zásadnější změny v návrhu.
Místo stávajících 6 stání v modré zóně studie navrhuje 11 stání v modré zóně a celková bilance
ulice je tedy nárůst o 5 stání. Doplňuje se tak úbytek stání v modré zóně na úkor falové zóny v
západním oblouku ulice U Školské zahrady a stání v modré zóně se tak přesouvají blíže svým
uživatelům. Méně vhodná varianta obousměrného parkování nebyla z hlediska bilance prověřována.

Náhled návrhu organizace dopravy v Náhorní – fáze 1.

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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 ULICE NÁHORNÍ (FÁZE 2) - VÝHLED
Dále v textu popisované výhledové stavební úpravy celého proflu ulice Náhorní předpokládají
zjednosměrnění ulice popisované výše. Úpravy mohou být realizovány ve formě odpovídající
převedení ulice do režimu obytné zóny nebo při zachování režimu zóny 30, ovšem s prvky
přívětvějším k chodcům jako je především zvýšená plocha vozovky.
Prověření v rámci studie prokazuje možnost maximalizace počtu kolmých stání až na 17 vozidel
při současné realizaci stromořadí a zachování volného průchodu ke vstupům do objektů. Teoretcky
je však možné tyto úpravy realizovat i za zachování ve fázi 1 navrženém počtu 11 parkujících vozidel
podélně, což je vhodnější v případě řešení ul. Náhorní jako obytné zóny.
 ULICE U ŠKOLSKÉ ZAHRADY – SEVERNÍ ČÁST
Současný obousměrný provoz je zachován. Nově bude umožněn nájezd vozidel zásobování do
ulice U měšťanských škol. Dále je nově umožněn vjezd a výjezd do slepé ulice (součást ul. U
Měšťanských škol). Variantně je navrženo přesunut kontejnerů tříděného odpadu mimo tuto slepou
ulici a tm i eliminování nájezdu a výjezdu vozidel svozu odpadu.
Jsou navrženy dílčí úpravy prostoru vyhrazeného k parkování v souvislost s navrženými
stavebními úpravami v ulici U Měšťanských škol a v křižovatce s ulicí Náhorní. Dále dochází k
přesunut problematckých stání pro invalidy mimo oblouk před vjezdem do areálu MV a k přesunu
kontejnerů na tříděný odpad ze stávající polohy na chodníku ve východní část ulice U Školské
zahrady do stávajícího parkovacího pruhu poblíž nároží vjezdu do této část ulice.
Princip stávajícího řešení ZPS návrh zachovává a ponechává veškerá stání v rámci systému v
režimu falové zóny. Navrženo je tedy celkem 17 stání ve falové zóně, 2 vyhrazená stání pro MŠ a 2
stání pro invalidy. Celková bilance v této část ulice je tedy úbytek 5 stání ZPS, návrh je nahrazuje v
zavazujících částech sousedních ulic.
V současnost probíhá příprava projektu úpravy parkování na pozemku SBD, který zásadně
neovlivní navrhovaná řešení.

Náhled návrhu organizace dopravy v severní část ul. U Školské zahrady.

 ULICE U ŠKOLSKÉ ZAHRADY – JIŽNÍ ČÁST
Je navrženo rozšíření jednosměrnost v ulici ve směru z východu na západ do celého tohoto
úseku a současné zachování obousměrnost pro cyklisty přípustné v tomto proflu díky minimálním
intenzitám automobilové i cyklistcké dopravy. Nově bude umožněn výjezd vozidel zásobování z ulice
U Měšťanských škol a znemožněn nájezd běžné dopravy do této ulice.
Z hlediska organizace parkování dochází k mírné úpravě v řešení ZPS, kdy je část nadbytečných
stání v režimu modré zóny převedena do režimu univerzálněji využitelné falové zóny především s
ohledem na návštěvníky přilehlé Sokolovny, nové již provozované haly, plánované haly a kostela.
Navrženo je tedy celkem 13 stání ve falové zóně, 14 stání v modré zóně, 2 vyhrazená stání pro ZŠ a 2
stání pro invalidy. Celková bilance v této část území je tedy nárůst o 4 stání ZPS.
Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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Náhled návrhu organizace dopravy v jižní část ul. U Školské zahrady.

Vedle vyhrazených stání je přímo před budovou ZŠ ponechán volný prostor bez vodorovného
značení, který umožňuje zastavení a vyložení dět. Trvalá stání pro K+R nejsou vyznačena, protože
dlouhodobě parkující vozidla by narušovala využit prostoru pro ranní rychloobrátkové zastavování
dět a současně představují překážku pro výjezd vozidel z pozemků přilehlých domů a pro občasný
průjezd autobusu ZŠ vyjíždějícího z ul. U Měšťanských škol. Normová kapacita tohoto prostoru pro
zastavení je devět vozidel, ovšem praktcky je zřejmě ještě o něco vyšší (zastavit na určitou dobu zde
legálně je/bude možné).
ULICE U ŠKOLSKÉ ZAHRADY – ZÁPADNÍ ČÁST
V západním oblouku ulice je nově navrženo také zjednosměrnění, které navazuje na jižní část.
Parkování je řešeno zcela nově – přesun veškerých parkovacích stání k východní straně ulice,
jednosměrné řešení umožňuje doplnění vynechávaných parkovacích stání v místech pro vyhýbání
protjedoucích vozidel a vzhledem k minimální poptávce pro čistě rezidentním stání jsou veškerá
místa převedena z režimu modré zóny do falové zóny. Celkem je tedy navrženo místo stávajících 15
stání v modré zóně 23 stání ve falové zóně a celková bilance z hlediska ZPS v této část území tedy
činí nárůst o 8 míst.
Profl ulice s parkováním byl prověřen na výjezd osobních automobilů z pozemků přilehlých
nemovitost, pro který je v rámci volného proflu dostatek prostoru. Pokud by se v praxi ukazovalo
vyjíždění jako problematcké, je možné část vymezeného parkovacího pásu naprot vjezdu vynechat.
V koncovém úseku u nově řešené křižovatky s ulicí Náhorní nejsou vymezena žádná parkovací
místa, protože by byla v kolizi s potřebou průjezdu rozměrnějších vozidel.

Náhled návrhu organizace dopravy v západní část ul. U Školské zahrady.

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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 ULICE U ŠKOLSKÉ ZAHRADY – VÝCHODNÍ ČÁST
Dopravní režim v této část ulice je zachován ve stávající podobě, tj. již s jednosměrným provozem
ve směru na jih a s obousměrným provozem v severní část mezi vjezdem do areálu DP a severním
koncem ulice. Tento režim je doplněn o nově zavedený obousměrný režim cyklistů legalizující již dnes
častý průjezd mezi Okrouhlíkem a ul. Čumpelíkova. Severojižní propojka je dokonce součást grafcké
část platného územního plánu jako významné propojení pro cyklistckou dopravu v širším území.
Navrhuje se přesun kontejnerů tříděného odpadu do severní část ulice U Školské zahrady a tm k
uvolnění dnes nevyužitelného úseku chodníku.
Vzhledem k nulové poptávce po čistě rezidenčním stání v modré zóně a nedostatku
univerzálnějšího parkování v severní část území je navržena změna veškerých stání ZPS z modré na
falovou - smíšenou zónu. Současně je navrženo odstranění jednoho stání v křižovatce, které není
navrženo v souladu s normou a současně může představovat překážku častějšímu průjezdu
rozměrnějších vozidel křižovatkou vyvolanému návrhem.
Nedílnou součást návrhu je zlepšení údržby zeleně v tomto úseku ulice.
Ve výhledu se předpokládá zásadnější stavební úprava celého tohoto úseku. Konkrétní řešení
těchto úprav by ale mělo respektovat tento návrh organizace a dopravy v tomto úseku ulice, které je
součást řešení organizace dopravy a ZPS v celém území.

Náhled návrhu organizace dopravy ve východní část ul. U Školské zahrady.

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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 ULICE U MĚŠŤANSKÝCH ŠKOL
Je navrženo uzavření této ulice pro automobilovou dopravu s výjimkou zásobování, a to v
režimu pěší zóny s umožněným vjezdem zásobování a jízdních kol či případně ve variantě zákazu
vjezdu s umožněným vjezdem zásobování a jízdních kol (ta má své opodstatnění především pro
období před realizací stavebních úprav včetně fyzického zamezení neoprávněného vjezdu do ulice
výsuvnými sloupky). Ulice tak získává de facto charakter vnitroareálové komunikace, ovšem z
hlediska průchodu chodců a průjezdu cyklistů nedochází k žádnému omezení, respektve dochází k
umožnění průjezdu cyklistů v obou směrech.
Oprot stávajícímu jednosměrnému řešení ulice je navrženo obousměrné řešení průjezdu
zásobování především s ohledem na průjezd rozměrnějších vozidel, které se musí vyhnout
problematckému ostrému oblouku před kostelem.
Návrh předpokládá i odklon část zásobování mimo tuto ulici především do paralelní slepé ulice,
ovšem praktcká realizace je věcí domluvy mezi vedením ZŠ a MŠ a zaměstnanci škol případně
dodavatelskými frmami.
Veškerá parkovací stání v ulici jsou navržena k odstranění a k vyvážení celkové bilance řešeného
území slouží vymezování nových stání v ostatních ulicích v území. Celková bilance pouze této ulice je
úbytek 17 stání ve falové zóně a 2 stání vyhrazených pro školu.

Náhled návrhu organizace dopravy v ulici U Mnšťanských škol a v paralelní slepé ulici.

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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 ULICE U MĚŠŤANSKÝCH ŠKOL – SLEPÁ ULICE
Návrh předpokládá odstranění stávajícího zákazu vjezdu a k využit ulice jako příjezdu k nově
navržené bráně zpřístupňující zezadu areál družiny a jídelny pro zásobování tohoto areálu a
parkování vozidel zaměstnanců ZŠ a MŠ. Toto zásobování se může otáčet v areálu družiny a jídelny a
v opačném směru následně vyjíždět opět slepou ulicí.
Z hlediska parkovacích stání dochází k využit nevyužívaného chodníku při východní straně ulice k
parkování, čímž se legalizuje současné občasné nelegální stání v této ulici. Vzhledem k absenci točny
mimo areál družiny a jídelny ovšem bude nutné, aby vyjíždějící auta ulicí vycouvávala, což je
problematcké, nicméně přípustné řešení (ČSN 73 6110, odd. 14.2.1.). Parkovací pás je v polovině
přerušen výhybnou. Celkem je v ulici vymezeno 10 stání ve falové zóně, díky čemuž je celková
bilance v ulici nárůst o 10 stání. Fialová zóna je navržena k uspokojení poptávky po tomto typu stání v
severní část území.
Nová stání jsou navržena s minimálním přípustným odstupem od plotu přilehlého pozemku, díky
čemuž je zajištěn mezi parkováním a obrubou protějšího chodníku volný prostor v šířce 3,75m. To je
dostatečné nejen pro komfortní couvání, ale i pro průjezd rozměrnějších vozidel zásobování a
umožňuje to v případě zachování stávající polohy kontejnerů na konci slepé ulice i průjezd (a couvání)
vozidel svozu odpadu. V optmálním případě by ale mělo dojít k přesunut kontejnerů z jejich stávající
polohy do uvolněné ulice U Měšťanských škol, kde bude zachována jejich blízkost k objektu jídelny,
kterému především slouží.
 ULICE NAVAZUJÍCÍ NA VÝJEZD Z AREÁLU MV
V této ulici je zachována stávající podoba obousměrnost. Ulice však bude zahrnuta do zóny 30,
která tak bude zahrnovat celé území (vyjma úseku pěší zóny) na jih od ulice Střelničná. Výjezd z
areálu MV bude v souladu se svým skutečným funkčním zařazením vyznačen plnou čárou 0,25m jako
prostor mimo pozemní komunikaci. V napojení na ul. U Školské zahrady budou z oblouku přesunuta
dvě parkovací stání pro invalidy. Na nároží v tomto oblouku v majetku DP je nutno zajistt
pravidelnou údržbu zeleně, která v současnost často přesahuje do vozovky.
1.1.2. KŘIŽOVATKA U ŠKOLSKÉ ZAHRADY X NÁHORNÍ
Společně se zamezením průjezdu mezi školami v ul. U Měšťanských škol se jedná o zásadní
úpravu co do bezpečných cest do a ze školy.
Návrhem se redukuje plocha křižovatky, zvýšená plocha křižovatky fyzicky, tj. reálně zpomaluje
vozidla právě před místem, kudy v ranní špičce prochází více chodců než projíždí aut. V křižovatce
vznikají tři místa pro přecházení, která prokazatelně zajišťují bezpečné přecházení právě v místech
poptávky.
Doplňuje se chybějící úsek chodníku v severozápadním nároží, vytváří se chodníkový přejezd na
vjezdu do areálu SŠ a všude doplňují chybějící prvky pro nevidomé. Šířky proflů umožňují
jednosměrné i obousměrné řešení ul. Náhorní.
Konkrétní podoba návrhu úprav křižovatky respektuje stávající polohu vjezdu do areálu SŠ a vjezd
k soukromým garážím domu č. p. 1.
V samotné ulici Náhorní se navrhuje v souvislost s jednosměrnou úpravou přesun parkování na
západní stranu komunikace.

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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Náhled návrhu organizace dopravy v ulici U Mnšťanských škol.

Hlavní vjezd do areálu SŠ z řešené křižovatky - stav. (foto: archiv autorů)

Plocha vozovky v křižovatce - stav. (foto: archiv autorů)

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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1.1.3. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ULICE U MĚŠŤANSKÝCH ŠKOL
V návaznost na dopravně-organizační opatření spočívající v uzavření ulice U Měšťanských škol
studie navrhuje stavební úpravu celého proflu odpovídající novému fungování ulice. Ulice je
navržena v celé šířce v jedné výškové úrovni se spádováním k ose ulice do nových uličních vpust.
Materiálové řešení povrchů je věcí detailního návrhu, ale návrh v rámci této studie nepředpokládá
materiálové odlišení „chodníku“ a „vozovky“. V rámci detailního návrhu je třeba prověřit možnost a
potřebu osazení prvků mobiliáře v prostoru. Tyto prvky budou osazeny k okraji proflu tak, aby
umožňovaly průjezd zásobování a případně i zastavení a komfortní nakládání a vykládání nákladu a
osob.
Severní nájezd do ulice bude řešen formou chodníkového přejezdu navazujícího na stávající
chodníky. Šířka rampy přejezdu je navržena dostatečně pro nájezd autobusu o délce 15 m od
východu (zájezdový autobus) a na výjezd 10 m vozidla svozu odpadu se třemi nápravami na východ i
na západ. V úrovni stávajícího severního oplocení areálů přiléhajících k řešené ulici jsou navrženy
zasouvací sloupky (tzv. pollery). Jejich osazení je třeba koordinovat s vedením stávajících sít a nově
řešeného odvodnění ulice.
Jižní nájezd do ulice bude řešen také chodníkovým přejezdem, na který bude navazovat
zvýšená plocha vozovky v ulici U Školské zahrady. Rampy zvýšené plochy jsou navrženy pro výjezd
15 m autobusu z ul. U Měšťanských škol směrem na západ a pro nájezd 10m vozidla svozu odpadu do
téže ulice od východu. Toto stavební řešení navazuje na navrženou stavbu nového chodníku podél
areálu družiny a jídelny.
O případné výměně sloupů VO či zcela nové koncepci osvětlení v ulici bude rozhodnuto v rámci
detailnějšího návrhu řešení ulice. Návrh však předpokládá zachování principu osvětlení sloupy těsně
u západní hranice proflu ulice.
Návaznost na stávající i případné nové vstupy a vjezdy do areálů z této ulice budou řešeny
bezbariérově.

Hlavní zásobovací vjezd do areálu družiny – stávající nevhodné řešení ulice U Mnšťanských škol. (foto: archiv autorů)

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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Boční branky areálů ZŠ a družiny v ul. U mnšťanských škol – stávající nevhodné řešení ulice U Mnšťanských škol. (foto: archiv autorů)

Náhled severní a jížní část stavebního řešení ul. U Mnšťasnkých škol a jejího vyústnní do přilehlých ulic.

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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1.1.4. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ KŘIŽOVATEK A UL. PROFILŮ
 NOVÉ ŘEŠENÍ PROFILU VÝCHODNÍ ČÁSTI UL. U ŠKOLSKÉ ZAHRADY
Studie navrhuje ve výhledu zcela nové řešení proflu východní část ul. U Školské zahrady.
Předpokládaná podoba proflu od západu je tato: 2,25 m chodník, 4,25 m vozovka, 2m parkovací pás
v přidruženém prostoru, 2,25 m chodník. Konkrétní podoba řešení se ale může lišit v závislost na
potřebách využit území v souvislost s novou výstavbou – například při silnějších intenzitách chodců.
Při dále popisovaném převodu majetku MV na MHMP se tedy počítá s ponecháním rezervy v šířce
alespoň 2 m.
V jižním ohybu před kostelem se předpokládá nové řešení nároží u navržené multfunkční haly
odpovídající potřebě komfortního průjezdu 15 m autobusu.
Vzhledem k trvajícím nejasnostem ohledně převodu pozemků MV ČR na MHMP, řešení obsluhy
nové haly a zatm nejasných stavebních záměrů na přilehlých pozemcích je pravděpodobná možnost
postupné realizace úprav v této ulici. Návrh pracuje především s možnost nezávislé realizace
chodníku při západní straně ulice.

Stávající podoba jižní část východního úseku ul. U Školské zahrady. (foto: archiv autorů)

Stávající podoba severní část východního úseku ul. U Školské zahrady. (foto: archiv autorů)

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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 NOVÝ CHODNÍK A PARKOVACÍ PÁS PODÉL AREÁLU JÍDELNY A DRUŽINY
Tato studie navrhuje vybudovat v místě stávajícího zeleného pásu podél areálu jídelny nový
chodník navazující na vyústění ul. U Měšťanských škol a na chodníky navrhované v rámci studie nové
haly. Profl ulice v tomto místě je navržen od jihu následněu 2m vozovka vyhrazená pro parkování,
3,5 m volný průjezdný profl vozovky, 2m parkovací pás v přidruženém prostoru, 2,65 m chodník.
Návrh předpokládá odstranění náletové zeleně v ploše stávajícího zeleného pásu. V závislost na
dendrologickém posouzení jeho stavu však předpokládá zachování stávajícího dominantního stromu
u vyústění ul. U Měšťanských škol a případně i některých mladých stromů v jeho blízkost. V
návaznost na toto posouzení a přesné zaměření polohy stromů studie předpokládá v rámci
detailního návrhu vytvoření odpočinkového prostoru s lavičkami atp. v okolí stromu. Za předpokladu,
že odborné posouzení nevyhodnot žádné stávající stromy jako vhodné k zachování, studie
předpokládá jejich odstranění a využit prostoru k nové výsadbě či k rozšíření pásu podélných
parkovacích stání.

Stávající podoba zeleného pásu s dominantním stromem v nároží a stav přilehlé komunikace. (foto: archiv autorů)

Náhled návrhu chodníku a parkovacího pásu podél družiny.

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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 VJEZDY DO AREÁLU ZŠ Z ULICE U ŠKOLSKÉ ZAHRADY
Oba jižní vjezdy do areálu jsou navržené k úpravě jako chodníkové přejezdy.
Rampa západnějšího přejezdu bude řešena tak, aby vyhovovala požadavkům na vjezd a výjezd
10m vozidla svozu odpadu (předpokládané využívání je ale vzhledem k řešení parkování v ulici pouze
osobními vozidly a dodávkami).
Rampa východního přejezdu bude navržena tak, aby vyhovovala vjezdu a výjezdu osobního
automobilu.

Hlavní zásobovací vjezd do areálu ZŠ - stav. (foto: archiv autorů)

Náhled detailu řešení chodníkových přejezdů

 NOVÁ VJEZDOVÁ BRÁNA DO AREÁLU JÍDELNY A DRUŽINY
V místě stávajícího stanoviště kontejnerů tříděného odpadu na konci slepé ulice na sever od
areálu jídelny a družiny je navrženo vybudování nové vjezdové brány do tohoto areálu. V samotném
areálu se pak předpokládá zpevnění přilehlého prostoru navazující na stávající zpevněnou část a
reorganizace parkování na zpevněné ploše.
Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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Tyto úpravy je případně možné sdružit s případnou rozsáhlejší stavební úpravou areálu družiny a
jídelny, který zajist navýšení počtu parkovacích stání v areálu pro zaměstnance družiny, jídelny, MŠ a
ZŠ a současně přizpůsobí podobu areálu novému dopravnímu režimu ulice U Měšťanských škol.
Tyto záměry je nutné koordinovat s návrhem nové haly, který na pozemek družiny částečně
zasahuje a také s dopravním režimem technické obsluhy provozu jídelny.

Málo využívaný pnší vstup do areálu družiny a jídelny - stav. Míst stávajícího stanovištn kontejnerů je navržen nový zásobovací vjezd do
areálu. (zdroj foto: archiv autorů)

Náhled detailu úpravy organizace parkování v areálu jídelny a družiny.

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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 FÁZE 2 STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ ULICE NÁHORNÍ
Studie prověřuje další fázi možných výhledových úprav ulice Náhorní v podobě přerozdělení uličního
proflu, které umožní vytvoření kolmého stání a doplnění stromořadí v prostoru, kde to umožňuje
stávající vedení sít. Realizace těchto rozsáhlejších úprav předpokládá opětovné přebudování
navržených stavebních úprav křižovatky na rameni do ulice Náhorní. Celý nově upravený profl je (za
předpokladu zjednosměrnění ulice) možné řešit v jedné rovině, a to jako obytnou zónu či jako
součást zóny 30.

Náhled novn navrženého řešení ulice Náhorní.

 ÚPRAVA NÁROŽÍ V ULICI STŘELNIČNÁ U SEVERNÍHO RAMENE PŘECHODU
Studie navrhuje zkrácení délky stávajícího přechodu o šířku atypicky řešeného odbočovacího
pruhu. V koncovém úseku stávajícího pruhu je navrženo vytažení nároží a přesun stávajícího sloupu
Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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SSZ. Zbytek pruhu je navržen k odstranění a nahrazení plochou zeleně. V souvislost s touto úpravou
je navržena úprava povrchů a obrub v havarijním stavu na přiléhající část chodníku kolem objektu
trafky.
Tento stavební zásad je nutno koordinovat s obnovou SSZ.

Stávající řešení pruhů u severní část přechodu. (foto: archiv autorů)

Náhled novn navrženého řešení severního ramene přechodu.

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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1.1.5. ZVÝRAZNĚNÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘES UL. STŘELNIČNÁ
Před jižním ramenem přechodu je navrženo doplnění vodorovného dopravního značení obdobně
jako je tomu u severního ramene a u jižního ramene západněji umístěného přechodu.
Úprava svislého dopravního značení není navržena. Refexní podbarvení stávajícího značení není
podle standardů přípustné a doplnění nového značení s refexním prvkem bylo vyhodnoceno jako
nevhodné kvůli vizuálnímu přebit významu semaforu, který je u tohoto přechodu primárním
bezpečnostním prvkem (TSK + PČR). Z obdobných důvodů není úprava svislého značení navržena ani
u severního ramene přechodu.

Náhled navrženého vodorovného značení u jižního ramene přechodu.

U řešeného přechodu je především nutné zajistt odpovídající údržbu stávajících prvků –
pravidelná obnova „mizejícího“ vodorovného značení a dále údržba stromů v zeleném pásu, jejichž
přerůstající větve mohou zamezovat výhledu na SSZ. Dále je navrženo sdružení stávajícího sloupu VO
se sloupem trakčního vedení TT obdobným způsobem jako u část sloupů v ulici Střelničná.
1.1.6. CESTA A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SMĚR SÍDLIŠTĚ OKROUHLÍK
Vzhledem k dodatečně vyhodnocenému charakteru cesty skrz Okrouhlík nejsou úpravy cesty a
VO součást fnální vezre návrhu. Vzhledem k typu ochrany z hlediska ochrany životního prostředí,
kterou lokalita Okrouhlík požívá (celoměstský systém zeleně, registrovaný významný krajinný prvek,
zvláště chráněné území a další) se jedná především o nutnost vyhodnott možné úpravy cesty z
hlediska vlivu na životní prostředí v lokalitě.
Samotné úpravy osvětlení a osazení mobiliáře v lokalitě pak nepředstavují z hlediska řešení
předpokládané pěší a cyklistcké dopravy zásadní problém. Napojení sítě napájející VO se
předpokládá do vytpovaných stávajících ukončení vedení sít na konci neosvětlené cesty.

1.2. CELKOVÁ BILANCE PARKOVÁNÍ V ÚZEMÍ




stání ve falové zóně
◦ návrh 70 stání
◦ stav 37 stání
◦ bilance +33 stání
stání v modré zóně
◦ návrh 25 stání

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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◦ stav 52 stání
◦ bilance -27 stání
 vyhrazená stání u škol
◦ návrh 4 stání
◦ stav 6 stání
◦ bilance -2 stání
 vyhrazená stání pro osoby s omezenou schopnost pohybu a orientace
◦ návrh 4 stání
◦ stav 4 stání
◦ bilance +0 stání
 celková bilance stání v ZPS +6 stání
 reálná kapacita ZPS cca 110 stání v mezích daných normou
Snížení počtu dnes málo vytžených modrých zón vyhrazených pouze pro rezidenty a zvýšení
počtu univerzálnějších falových zón využitelných omezeně za poplatek i nerezidenty.
Koncentrace modrých zón v částech území s bydlením.
Navýšení počtu stání pomocí zjednosměrnění dnes obousměrných komunikací a využit prostoru
ve slepé ulici nad družinou.
Do bilance není zahrnut projekt multfunkční haly - mírný nárůst parkování díky parkování u haly
bude doprovázen zvýšenou poptávkou - mimo záběr této studie.
Fyzické řešení parkování ale v koordinaci s projektem parkování v okolí haly.
Výhledově možnost dalšího navýšení kapacity o jednotky míst celkovou úpravou ulice Náhorní.
1.2.1. VYHRAZENÁ STÁNÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE
Studie přebírá stávající přístup k řešení vyžadovaných „invalidních“ stání. V severní část území
jsou tedy dvě stání umístěna do velké vzdálenost od cílů dojížďky v území tak, aby byla sice byla k
dispozici, ale aby neblokovala prostor využitelný pro klasická stání. Toto řešení je zcela zřejmě reakcí
na očekávanou minimální poptávku.
V jižní část jsou pak dvě stání umístěna přímo před vchod do ZŠ. Zde se naopak zjevně očekává
jejich časté využívání.
Studie tuto logiku přebírá, ovšem ne/potřeba jiného řešení těchto stání nebyla detailně
prověřována. V případě větší poptávky po stáních je možné zvážit v rámci úprav podoby ZPS jejich
větší rozptýlení po území a umístění stání například i do ul. Náhorní, do blízkost k budově Sokola či
ke kostelu.

1.3. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY V ÚZEMÍ
Převážná většina pozemků a komunikací, na nichž jsou navrhována opatření se nachází v majetku
hl. m. Prahy a správy MČ, resp. TSK (dle příslušnost).
1.3.1. KOORDINACE ZÁMĚRŮ
Specifkem je zásah návrhu na pozemek areálu družiny a jídelny spadající pod MŠ a ZŠ u Školské
zahrady, který je ovšem také ve správě MČ.
Nutnost koordinace se týká především aktuálních záměrů na sousedících pozemcích p.č. 575/39 v
majetku SBD (projekt parkoviště), p.č. 557/5 ve správě MČ P8 (projekt multfunkční haly) a p.č. 568 v
majetku Tělocvičné jednoty Kobylisy (projekt parkoviště).
V delším výhledu se dá očekávat také stavební aktvita na pozemcích p.č. 513, 518/1, 520/1,
557/2, 557/3, 557/4, 557/6, 558/6, 558/10, 558/17, 558/20, 558/24, 558/26, 522/1

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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1.3.2. POZEMKY V MAJETKU MV
V majetku MV jsou z pozemních komunikací pozemky p.č. 557/16 a 1619/2, na nichž se nachází
komunikace před vjezdem do areálu MV, východní úsek severní část ul. U Školské zahrady od slepé
ulice k MV, celá východní část ul. U Školské zahrady a první úsek cesty k Okrouhlíku. Další úseky cesty
k Okrouhlíku se pak nachází na pozemcích p.č. 1619/1 a 1749/2, které jsou také v majetku MV. V
důsledku nejasného právního stavu jsou dnes zřejmě stavby na těchto pozemcích v majetku MHMP,
ovšem tyto pozemky patří plně MV. MV v rámci projednávání této studie předběžně vyslovilo souhlas
s převodem pozemků pod veřejnými komunikacemi do vlastnictví MHMP. V případě pozemku 557/16
by zřejmě došlo k převodu celého pozemku, v případě ostatních pozemků pak zřejmě pouze o část s
veřejnými komunikacemi a jejich bezprostředním okolím.
V zájmu zajištění možnost budoucích úprav východní část komunikace U Školské zahrady a cesty
na Okrouhlík návrh předpokládá také převod část přilehlého pozemku 557/1. Podél východní část
ulice U Školské zahrady se jedná o pruh o šířce 6 metrů. Potřebu převodu a případný rozsah
převáděného pruhu pozemku podél cesty na Okrouhlík je třeba prověřit v rámci řešení úprav cesty na
Okrouhlík (viz. oddíl týkající se této cesty).
1.3.3. POZEMKY V MAJETKU DP
V majetku DP se nachází pozemek p.č. 557/11, jehož součást je úzký proužek komunikace ve
východní část ulice U Školské zahrady. V principu je možné řešit celou úpravu proflu v této část ulice
mimo pozemky DP, pokud by však ve výhledu nastala potřeba komplexnějšího vyřešení celého
proflu, bylo by to možné pouze za předpokladu převodu část pozemku přiléhající ke komunikaci v
šířce 1,5 až 2,25 metru (dle konstrukce opěrné zdi na pozemku.

1.4. PŘEDPOKLÁDANÉ NÁSLEDNÉ KROKY VEDOUCÍ K REALIZACI ZÁMĚRŮ
1.4.1. ZADÁNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAV ORGANIZACE DOPRAVY A ZPS
Vzhledem k provázanost a nezávislost na stavebních úpravách v území je vhodné řešit veškeré
změny směrovost v území včetně veškerého vodorovného a dopravního značení současně s řešením
úprav v systému ZPS.
1.4.2. ZADÁNÍ ŘEŠENÍ KŘIŽOVATKY NÁHORNÍ X U ŠKOLSKÉ ZAHRADY
Stavební řešení křižovatky představuje standardní řešení bez problematckých bodů a ve
zvládnutelné velikost bez nutnost dalšího prověřování v tomto stupni dokumentace. Je však třeba
koordinovat postup prací s defnitvním rozhodnutm o ne/realizaci zjednosměrnění západní část
ulice, protože to bude mít přímý vliv na geometrické řešení severozápadního nároží křižovatky.
1.4.3. ZADÁNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV ULICE U MĚŠŤANSKÝCH ŠKOL, NAVAZUJÍCÍ ZVÝŠENÉ PLOCHY VOZOVKY A
CHODNÍKU K HALE

Řešení je nutno koordinovat s projektem haly. Zásadní vliv na smysluplnost celého řešení bude
mít fnální rozhodnut o budoucí podobě dopravního režimu v ul. U Měšťanských škol.
1.4.4. PŘEVOD MAJETKŮ MV A PŘÍPADNĚ I DP NA MHMP
Současně bude vhodné zjistt, zda bude možné případné zahájení stavebních úprav alespoň na
část pozemků ještě před dokončením převodu na MHMP.

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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1.4.5. ZADÁNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV VÝCHODNÍ ČÁSTI ULICE U ŠKOLSKÉ ZAHRADY
Na základě koordinace s přípravou projektu multfunkční haly a po vyjasnění podmínek převodu
pozemků MV a DP je třeba vyhodnott způsob etapizace úprav ulice – řešit zvlášť chodník při západní
straně / řešit najednou chodník a vozovku / řešit najednou celý profl ulice / jiný způsob.
1.4.6. ZADÁNÍ ŘEŠENÍ NÁVRHU NOVÉ VJEZDOVÉ BRÁNY A ÚPRAV V AREÁLU DRUŽINY A JÍDELNY
Navržené stavební úpravy i případné další vhodné související úpravy v areálu nad rámec návrhu je
možné realizovat zcela samostatně, nutná pouze koordinace se značením ve slepé ulici.
1.4.7. ÚPRAVY VDZ PŘED PŘECHODEM PŘES STŘELNIČNOU
1.4.8. ZADÁNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVY SEVERNÍHO RAMENE PŘECHODU PŘES STŘELNIČNOU
Závislost úpravy na plánovaném termínu obnovy signalizace.
1.4.9. ZADÁNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVY CELÉHO PROFILU ULICE NÁHORNÍ
Složitější projekt s menší prioritou.
1.4.10. ZADÁNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAV VJEZDŮ DO AREÁLU ZŠ
1.4.11. KOORDINACE ÚPRAV S PROJEKTEM NOVÉ HALY
1.4.12. DLOUHODOBÉ ZAMĚŘENÍ NA PROBLEMATICKÁ MÍSTA V ÚDRŽBĚ ZELENĚ

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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1.5. ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ
Dle tabulek Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Průměrné ceny dopravní a technické
infrastruktury. Aktualizace 2015.“

Dílo a všechny jeho část je chránnno zákonem o autorském právu.
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·
, reálně díky scelování
parkování do větších celků ještě mírně větší nárůst kapacity
·
spolu se změnou ulice U měšťanských škol na pěší zónu zrušení
všech parkovacích stání v této ulici
·
snížení počtu dnes málo vytížených modrých zón vyhrazených
pouze pro rezidenty a zvýšení počtu univerzálnějších fialových zón
využitelných omezeně za poplatek i nerezidenty
·
koncentrace modrých zón v částech území s bydlením
·
navýšení počtu stání pomocí zjednosměrnění dnes
obousměrných komunikací
·
zachování stávajícího počtu vyhrazených stání
·
do bilance není zahrnut projekt multifunkční haly - mírný nárůst
parkování bude souviset se zvýšenou poptávkou - mimo záběr této
studie. fyzické řešení parkování ale v koordinaci s projektem parkování v
okolí haly.
·
využití zchátralého nevyužívaného chodníku ve slepé ulici k
parkování s ponecháním prostoru pro průjezd vozidel svozu odpadů
·
výhledově možnost dalšího navýšení kapacity o jednotky míst
celkovou úpravou ulice Náhorní
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Zvýšení bezpečnosti na cestách do ZŠ a MŠ U Školské zahrady NÁVRH - výhled
ULICE NÁHORNÍ
řez ul. Náhorní - stav (viz. A.02)
:
·
·
·

ODSTRANĚNÍ PŘECHODU - ZAHRNUTÍ
PLOCHY DO OBYTNÉ ZÓNY

·
·
·

NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VYMEZENÍ POBYTOVÉHO PROSTORU
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NOVĚ VYSAZENÉ STROMY RABÁTKO MÍRNĚ NAD ÚROVNÍ OKOLÍ
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DOPRAVNÍ PROSTOR OBYTNÉ
ZÓNY - DLÁŽDĚNÁ VOZOVKA V
ÚROVNI POBYTOVÉHO PROSTORU
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ZÚŽENÍ CHODNÍKU - POBYTOVÝ
PROSTOR OBYTNÉ ZÓNY

řez ul. Náhorní - návrh (viz. B.02.1)

ALTERNATIVNĚ PONECHÁNÍ V REŽIMU
ZÓNY 30 - NUTNO PŘIZPŮSOBIT
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZVOLENÉ VARIANTĚ

výhledově vhodná fyzická úprava celého profilu ulice
možnost převedení do režimu obytné zóny
srovnání celého profilu do jedné úrovně s materiálově odlišeným
pobytovým a dopravním prostorem
možnost doplnění stromořadív koordinaci se sítěmi, parkováním a
vstupy do objektů
parkovací stání možno řešit kolmé (17 stání) či v případě dostatku
parkovacích stání v území podélné (cca 9 stání)
zachování jednosměrnosti v ulici a obousměrného provozu pro
cyklisty

v případě postupné realizace zachování části zvýšené plochy a
odstranění její severní rampy a částí nově navrženého nároží
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NÁVRH

Zvýšení bezpečnosti na cestách do ZŠ a MŠ U Školské zahrady
ULICE U MĚŠŤANSKÝCH ŠKOL (JIH) A VSTUPY DO AREÁLU ZŠ

Ť ANS

U MĚŠ

celá plocha ulice srovnána do jedné úrovně a zaveden režim pěší
zóny, vjezd z jihu zamezen výsuvnými sloupky
· v ulici nově možnost nastupování dětí do autobusu včetně déle
trvajícího nakládání do většího autobusu na zájezdy
· odklonění příjezdu (případně i odjezdu) zásobování objektu družiny
mimo ulici U měšťanských škol do slepé ulice
· pravidelný průjezd pouze vozidel svozu odpadů - možnost přesunu
STÁVAJÍCÍtaké
VOZOVKA
kontejnerů ze slepé ulice

KÝCH

NOVĚ VYMEZENÁ PARKOVACÍ STÁNÍ

NUTNOST ZLEPŠENÍ ÚDRŽBY VÝCHODNÍHO CHODNÍKU
MANIPULAČNÍ PROSTOR SVOZU ODPADU

:
·

ŠKOL

STŘEDNÍ ŠKOLA

:
·

PŘESUN KONTEJNERŮ NA CHODNÍK

ANSK

NOVÁ VJEZDOVÁ BRÁNA AREÁLU

·
·
·

:

ZPEVNĚNÍ ČÁSTI TRÁVNÍKU V AREÁLU V NÁVAZNOSTI NA BRÁNU

ÝCH Š

·
·

REORGANIZACE PARKOVÁNÍ V AREÁLU. DALŠÍMI ÚPRAVAMI
POVRCHŮ MOŽNÉ NAVÝŠENÍ KAPACITY - VYUŽITÍ I PRO UČITELE MŠ
ODVODNĚNÍ ŽLABEM V OSE ULICE

·

SROVNÁNÍ POVRCHU V PĚŠÍ ZÓNĚ DO JEDNÉ ÚROVNĚ

chodníkové přejezdy v místě všech vjezdů do školských areálů
doplnění nové brány ze slepé ulice sloužící zásobování objektu
družiny
doplnění parkování ve slepé ulici

LEGENDA
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

DODÁVKA - 7M

KOL

VARIANTNÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ STANOVIŠTĚ
KONTEJNERŮ V ULICI U MĚŠŤANSKÝCH ŠKOL

zvýšení plochy křižovatky a integrace ramp pro nájezd rozměrných
vozidel zásobování do ulice U měšťanských škol
nahrazení stávajícího zeleného pásu chodníkem spojujícím pěší
zónu s plánovanou halou
zachování stávajícího vjezdu do Sokola (nutno dořešit způsob
vjezdu autobusů)
zachování stávajícího dominantního stromu ze zeleného pásu

nové vodorovné dopravní značení

OTÁČENÍ VOZIDEL ZÁSOBOVÁNÍ

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)
nová vozovka - asfalt

DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ VÝSUVNÉ SLOUPKY
MOŽNÝ PROVOZ AUTOBUSU A ZÁSOBOVÁNÍ

nová vozovka - dlažba

MOŽNOST ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO
DOMINANTNÍHO STROMU - MOŽNOST
DOPLNĚNÍ MOBILIÁŘE (LAVIČKY ATP.)

NEVYZNAČENÝ PROSTOR PRO
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PŘÍJEZD KOLEM MINISTERSTVA
POZEMEK 1619/2 - K PŘEVODU Z MV NA MHMP POUZE ČÁSTI KOMUNIKACÍ S BEZPROSTŘEDNÍM OKOLÍM

:
·

BRÁNA AREÁLU MV - VÝJEZD

·

BRÁNA AREÁLU MV - VJEZD
·
·

PROSTOR PRO ČEKÁNÍ 4 - 5 VOZIDEL PŘED VJEZDOVOU BRÁNOU

·

STŘELNIČNÁ

·
·
·

ROZŠÍŘENÍ ZÓNY I NA KOMUNIKACI PŘED MV

změněný dopravní režim území přinese tomuto úseku větší
dopravní zatížení
budou odstraněna nevhodná stání v křižovatkách a stání pro
invalidy v oblouku
budou přesunuty kontejnery blokující chodník
vjezd do areálu MV bude označen jako vjezd do prostoru mimo
pozemní komunikaci tak, aby se zdůraznila existující, ale
nevýrazná přednost vozidel jedoucích v ulici před vozidly
najíždějícími z/do areálu
rozšíření Zóny 30 tak, aby zahrnovala celé území už od křižovatky
s ul. Střelničná
doplnění osvětlení ve východní části ul. U Školské zahrady (plochy
v majetku MV)
doplnění cykloobousměrnosti ve východní části ulice U Školské
zahrady
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·

doplnění svislého a vodorovného dopravního značení

·

odstranění severního řadícího pruhu před semaforem, využití části
prostoru pro stání K+R
zkrácení přechodu rozšířením nároží do prostoru rušeného pruhu,
přesun sloupu signalizace a rekonstrukce povrchů v okolí trafiky,
které jsou v současnosti v havarijním stavu
zvýraznění nároží mezi navazujícím pruhem pro přímý směr a
odbočení

:

·

·

SAMOSTATNÁ REALIZACE V RÁMCI SSZ
MOŽNOST DOPLNĚNÍ VÝRAZNĚJŠÍHO
VYZNAČENÍ NÁROŽÍ
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současná hrana
současné značení
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NOVÝ SLOUP SIGNALIZACE PŘECHODU
ROZŠÍŘENÍ NÁROŽÍ
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nový chodník / pochozí plocha ze zatravňovacích dílců
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VÝCHODNÍ ČÁST ULICE, PROSTOR KOLEM BUDOUCÍ HALY, CESTA NA OKROUHLÍK
p.č. 557/12 (DP)

VEDENÍ NAPÁJENÍ OSVĚTLENÍ -

SYSTÉM NEOSVĚTLENÝCH CEST V OKROUHLÍKU

:
·

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

p.č. 557/1 (MV)

p.č. 557/3 (MHMP/soukr)

·
·

ROZSAH ČÁSTI POZEMKU 557/12
K PŘEVODU Z MV NA MHMP

NOVÉ VO

·
·

STÁVAJÍCÍ ZELENÝ PÁS

p.č. 557/6 (MHMP/soukr)

VOZOVK

NOVÝ CHODNÍK

A

p.č. 557/4 (MHMP)
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zpevněné plochy před novou halou
- nutná koordinace

6
p.č. 557/1

·

p.č. 557/1 (MV)
ROZSAH ČÁSTI POZEMKU 557/1
K PŘEVODU Z MV NA MHMP

:
·

VYÚSTĚNÍ CESTY U KOSTELA V ŘEŠENÉM
ÚZEMÍ - DRUHÝ KONCOVÝ ÚSEK VEDENÍ
(VIZ PŘEDCHOZÍ VÝŘEZ)

především otázka životního prostředí a krajinného řešení - ne
dopravní řešení
vymezení koncových úseků sítí - návaznost za kostelem a na
druhém konci východní cesty návaznost osvětlení cesty za
budovami AV

LEGENDA
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

POZEMEK 557/16 S KOMUNIKACÍ,
ZELENÝMI PÁSY, CHODNÍKEM A
CESTOU SMĚR OKROUHLÍK - K
PŘEVODU CELÝ

nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)
nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba
nový chodník / pochozí plocha ze zatravňovacích dílců
nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)
travnatá plocha

(MV)

STÁVAJÍCÍ ZELENÝ PÁS

NEOSVĚTLENÝ KONCOVÝ ÚSEK
CESTY PODÉL AREÁLU MV

doplnění osvětlení ve východní části ul. U Školské zahrady (plochy
v majetku MV)
doplnění cykloobousměrnosti ve východní části ulice U Školské
zahrady
stavební opatřenív této části území pouze v minimálním rozsahu z hlediska příchodů do školy méně vytížené a současně zatím bez
jasné vize budoucího využití pozemků s chátrajícími objekty a tedy
bez jasného řešení dopravní obsluhy těchto pozemků
nutná koordinace úprav ulic v okolí plánované multifunkční haly
výhledově možnost celkového řešení profilu v případě úspěšného
převodu pozemků MV

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla
sloupek / prostor pro mobiliář

NEOSVĚTLENÁ CESTA SMĚR
UL. U ŠKOLSKÉ ZAHRADY
NÁROŽÍ K ÚPRAVĚ V SOUVISLOSTI S
HALOU - NUTNÁ KOORDINACE PRO
ZAJIŠTĚNÍ PRŮJEZDU AUTOBUSU 15m

LOUPKY

p.č. 557/5 (MHMP)
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Dopravní studie: Zvýšení bezpečnost na cestách do ZŠ a MŠ U Školské zahrady

Dokladová část C

1. ZÁPISY
1.1. PRVNÍ SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY
Čas a místo konání:
23.11.2017, 16:00-18:00, ZŠ U školské zahrady (Praha 8 - Kobylisy)
Přítomní:
zástupci rezidentů ul. U školské zahrady
zástupci SRPŠ ZŠ a MŠ U školské zahrady
Daniela Švancarová (zástupkyně ředitele, MŠ U školské zahrady)
Dana Kvačková (ředitelka ZŠ a MŠ U školské zahrady)
Anna Ježková (Rezidence RoSa, jednatelka)
Eliška Vejchodská (zastupitelka, MČ Praha 8)
Iva Hájková, Simona Erben (ÚMČ Praha 8)
Květoslav Syrový (zpracovatel dopravní studie, syrovy.k@gmail.com)
David Pfann (zpracovatel dopravní studie, pfann.david@gmail.com)
Náplň setkání:
Účelem setkání bylo první seznámení všech členů ustavené pracovní skupiny s existencí a
smyslem dopravní studie, získání podnětů k první fázi právě probíhající studie, případné rozšíření a
lepší vyspecifkování detailů zadání a názor na vhodnost zahrnut dalších účastníků do procesu
zpracování studie.
Účastníci setkání dostali základní výstupy zpracovaných analýz předem k prostudování a na
setkání byly tyto výstupy okomentovány a vysvětleny zpracovateli a zasazeny do širšího kontextu. V
diskuzi nad těmito základními podklady se řešila následující témata:
1. Organizačně
 Potřeba rozšíření pracovní skupiny také o zástupce Ministerstva vnitra (vlastník jedné z
komunikací), zástupce Stavebního bytového družstva Praha (vlastník velkého přilehlého
pozemku, největší soukromý zaměstnavatel v lokalitě), zástupce veterinární ambulance v
lokalitě (p. Svoboda, vlastník objektů na klíčových místech, jeden z významných cílů dojížďky
v lokalitě) i zástupci PČR, MP a RFD. Na příšt setkání budou tto účastníci přizváni.
 Konstatování faktu, že někteří přizvaní účastníci pracovní skupiny nedorazili.
2. Věcně
 Stávající podoba ulic je výsledkem postupné degradace původního urbanistckého řešení – z
toho vyplývá předimenzovanost ulic, nelogické vedení některých ulic, chybějící návaznost a
nesmyslná orientace vstupů některých veřejných budov. V blízké budoucnost základní
územně-plánovací dokumenty města nepočítají se zásadní změnou charakteru lokality, ale v
přípravě je několik projektů, které díky absenci jasné představy o směřování lokality jako
celku zřejmě povedou k dalšímu nekoordinovanému rozvoji s nejasným přínosem pro lokalitu
jako celek (úpravy parkování před objektem SBD Praha, výstavba sportovní haly, výstavba
parkoviště u Sokola).
 Klíčová křižovatka U školské zahrady x Náhorní – většina žáků ZŠ zde ráno prochází. Ve
špičce zhruba 10x více chodců než automobilů, křižovatka přesto řešená primárně z hlediska
plynulého průjezdu automobilů. Přechod je nyní pouze v jednom (méně využívaném) rameni,
přímé využit přechodu je minimální, typické je přecházení diagonálně. Na západním rameni
ve směru k ZŠ přecházení a chůze po vozovce bez přechodu a s chodníkem pouze v jedné
část. Ráno dět chodí ve velkých skupinách, přednost před auty „právem silnějšího,,
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problematčtější situace během odpoledne – menší skupinky dět i jednotlivci. Díky nízké
frekvenci aut žádné vysloveně kolizní situace, ale občas relatvně rychlá jízda.
Potenciálně nebezpečný průchod ulicí Náhorní – de facto funguje jako pěší zóna se stálým
pohybem dět ve vozovce s občasným průjezdem aut, občasné parkování na chodnících.
Značeno jako zóna 30, fyzicky na hraně mezi Zónou 30 a pěší zónou. Občasný rychlý vjezd
automobilu do ulice s chodci, obecně ale vozidla spíše dávají přednost.
Ulice U měšťanských škol všeobecně vnímána s potenciálem k uzavření a převedení do
režimu s preferencí chodců (pravděpodobně pěší zóna). V současnost pohyb velkého
množství dět, mezi nimi průjezd automobilů a parkování. Zcela nedostatečné šířky chodníků,
pohyb více než dvou chodců probíhá již ve vozovce a mezi parkujícími auty. Problematcký
také příchod od ul. Náhorní ke školce – chybějící přechod. Učitelé dozorují u přechodu mezi
ZŠ a jídelnou, plýtvání časem pedagogů, nutno vyřešit. V případě uzavření ulice nutno
prověřit vazby na celý systém dopravní obsluhy území. Nevzniklo by někde nové zatžení
dopravou? Nevznikla by nebezpečná místa v důsledku otáčení vozidel kvůli zkrácení cesty?
Existují alternatvy? Návrh stavebních úprav – rozšíření chodníku na jedné straně či
odstranění parkování při ponechání průjezdu.
Přímo před vstupem do ZŠ v ranní špičce nárazově zmatek, jinak relatvně klidné místo.
Příchod dět od MHD v podstatě oddělen od projíždějících automobilů, v největším
nebezpeční v chaosu obousměrně projíždějících a parkujících aut dět právě vyložené z aut a
dět přicházející ze směru od Sokola a od Okrouhlíku.
Ve směru od MV přichází minimum dět. Relatvně intenzivní provoz, průjezd rezidentů,
rodičů i dalších uživatelů území, hlavní část ale návštěvníci/zaměstnanci MV. Výjezd z areálu
MV řešen nejasně.
Jako řešení mnoha problémů území se nabízí zjednosměrnění část či celé oblast. Nutno ale
prověřit návaznost, dopad na obsluhu a parkování atd. Bude řešit návrh.
Nutno zohlednit pravidelné příjezdy autobusů před školy a před Sokol. V současnost
problematcké otáčení a postupné vycouvávání.
V rámci projektu nutno zohlednit také problematiku vývozu odpadu od škol. Ze MŠ obecně
problém, v ulici se zákazem vjezdu za MŠ blokuje průjezd popelářů potenciální využit celé
ulice.
Parkování: V území byly v relatvně nedávné minulost zavedeny zóny placeného stání
zapojené celopražského systému (modré a falové zóny). V současnost je v těchto zónách dle
normových parametrů vymezeno 100 parkovacích stání, přičemž legálně je zde možné
zaparkovat cca 120 automobilů. Při úpravě dopravního režimu teoretcky možné dosáhnout i
větší kapacity. Ranní a večerní obsazenost (tedy stání rezidentů) pouze cca 50% pro
normovou, resp. 40% pro reálnou kapacitu. Přesto zvláště v jižní část trvale cca pětna aut
stojí mimo vymezená stání. V severní část jsou stání praktcky stále obsazená – bydlení i
cílová dojížďka. V jižní část téměř stále volno, ovšem v době zápasů v Sokole a v době akcí v
kostele o víkendu i na jihu zcela plno, stání po obou stranách komunikace i na chodnících.
Přesto i za této situace v západním oblouku ulice obvykle relatvně volno – vzdálenost cca
150m od cíle už pro mnoho parkujících příliš velká.
Nedostatek parkovacích stání pro zaměstnance ZŠ a MŠ v areálu škol. Nepodařilo se
vyjednat vyhrazená stání pro insttuce bez zaplacení poplatku mimo areál. Pro mnoho
zaměstnanců z daleka je nereálné dojíždět MHD, reálně tedy parkování v částech areálu, kde
to není vhodné ani přípustné z hlediska předpisů. Paradoxní v situaci stálého přebytku
parkovacích stání v blízkém okolí.
V současnost platné ÚR pro úpravu parkoviště před budovou SBD Praha po vzoru prostoru
před Rezidencí RoSa. Nutná koordinace.
V současnost platné ÚR na nové parkoviště cca pro 20 aut v areálu Sokola. Problematcký
vjezd ze zadní uličky za Sokolem. Nutná koordinace.
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Projekt nové sportovní haly navazující na budovu družiny. Budí pochybnost ohledně přínosu
lokalitě, po obvodu areálu nová parkovací stání. I přes zrušení stávajících zřejmě kladná
bilance, přesto ale pochyby o dostatečné kapacitě při utkáních – opět zřejmě zátěž pro okolní
ulice.
 Rezidence RoSa má zájem o průchod dospělých i dět svým areálem, jednání o odkupu
pozemků MHMP a soukromníka pro vybudování chodníku od semaforu u zastávek TRAM na
ul. Střelničná. Nyní cesta bahnitá, na podzim a v zimě využívána zřídka, v létě využívána i
dětmi a celkově více. Problém garáží a prostoru patřícího k veterinární ambulanci. Ve hře
možnost vyjednat parkovací stání na ulici jako náhradu. Reálnost není zřejmá.
 Nespokojenost se signalizací přes Střelničnou a s jedním z ramen přechodu signalizace přes
Klapkovu. Přechod přes Střelničnou bude zahrnut do projektu, Klapkova se nachází ve větší
vzdálenost a je i povahou odlišná, takže by měla být řešena odděleně a nebude zahrnuta do
zpracovávaného projektu. U přechodu přes Střelničnou problém s délkou přechodu – dět
někdy nesthnou přejít celou délku ulice a zůstávají na ostrůvcích mezi tramvajovým pásem a
vozovkou. Při větším počtu se nevejdou.
 Obavy o bezpečnost dět procházejících Okrouhlíkem, kolem opuštěných objektů v blízkost
školy a po cestčkách přicházejících ve směru od Sokolovny. Někteří z lidí, kteří v těchto
místech bydlí, dět prosili o peníze a vykonávali potřebu v keřích v době průchodu dět. V
okolních domech občasné obtže spojené s drobnou kriminalitou některých z obyvatel
opuštěných objektů. Dět z okolí koupaliště do školy zřejmě většinou chodí raději jinudy, aby
neprocházely lokalitami, z nichž mají dět i rodiče obavy. Požadavek rodičů na prověření
případné hrozby a zajištění bezpečnost dět. Souvislost opuštěných objektů s majetkovými
nejasnostmi mezi MHMP a dalšími vlastníky - mimo možnost řešení v rámci dopravní studie,
podnět lépe směřovat přímo na úřad MČ Praha 8 a na MP.
 Stžnost na fungování Městské policie v lokalitě – u školy mezi 12:00 a 13:30. Tolerují
většinu přestupků za parkování (Problém nebo realistcká akceptace vlastně
neproblematckého stavu?), zřejmě opakované kárání až pokutování učitelů za nenošení
reflexní vesty při zajišoování bezpečnost na přechodu. Kdo a jak řešit bezpečnost dět po
cestě Okrouhlíkem, v úzké uličce z jihu a v okolí dřevěných budov.
3. Závěry
 Na příštm setkání již zpracovatelé předloží konkrétní návrhy řešení pro danou lokalitu v
podrobnost dopravní studie, které budou vycházet z prezentovaných analýz doplněných o
poznatky vzešlé z tohoto setkání.
 Seznam témat / míst řešených v rámci dopravní studie:
1. Dopravní režim ul. U Školské zahrady / U Měšoanských škol / Náhorní (návrh dopravního
režimu vč. parkování s minimalizací stavebních úprav, s ohledem na obousměrný provoz
jízdních kol).
2. Zvýraznění přechodu pro chodce přes ul. Střelničná u tramvajové zastávky Střelničná.
3. Křižovatka U Školské zahrady x Náhorní (návrh stavebních úprav z hlediska zvýšení
bezpečnost chodců).
4. Stavební řešení ulice U Měšoanských škol v rozsahu dopravní studie.
5. Stavební řešení křižovatek a ul. proflů v rozsahu dopravní studie.
6. Cesta a veřejné osvětlení směr sídliště Okrouhlík.
 Další setkání nad konkrétními návrhy se bude s největší pravděpodobnost konat v druhém
týdnu ledna 2018 v podobném čase na stejném místě
Zapsali: David Pfann a Květoslav Syrový
Revize: Iva Hájková
Přílohy:
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P1 – prezentované výstupy analýz v PDF
P2 – prezentované historické situace lokality
Prezentované fotografe nejsou součást příloh z důvodu zachování anonymity zachycených osob
a provozovatelů zachycených vozidel.
Použité zkratky:
MČ – městská část
MHD – městská hromadná doprava
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
MP – Městská policie
MŠ – mateřská škola
MV – Ministerstvo vnitra
SBD Praha – Stavební bytové družstvo Praha
PČR – Policie České republiky
RFD – Odbor rozvoje a fnancování dopravy
TSK – Technická správa komunikací
ÚMČ – Úřad městské část
ÚR – územní rozhodnut
ZŠ – základní škola

1.2. DRUHÉ SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY
Čas a místo konání:
22.01.2018, 17:00-19:00, ZŠ U Školské zahrady (Praha 8 - Kobylisy)
Přítomní:
zástupci rezidentů ul. U Školské zahrady
zástupci SRPŠ ZŠ a MŠ U Školské zahrady
Igor Svobodník (rezident ul. Náhorní, majitel veterinární ambulance v území)
Iva Hájková (ÚMČ Praha 8)
Dana Kvačková (ředitelka ZŠ a MŠ U školské zahrady)
Daniela Švancarová (zástupkyně ředitele, MŠ U školské zahrady)
Eliška Vejchodská (zastupitelka, MČ Praha 8)
Petr Vilgus (místostarosta MČ Praha 8)
Květoslav Syrový (zpracovatel dopravní studie, syrovy.k@gmail.com)
David Pfann (zpracovatel dopravní studie, pfann.david@gmail.com)
Náplň setkání:
Účelem setkání bylo představit členům pracovní skupiny koncept návrhu úprav v oblast
vypracovaný na základě analýz, které byly prezentované na předchozím setkání a byly na základě
připomínek účastníků prvního setkání doplněny.
Účastníci setkání dostali základní výstupy doplněných analýz a základní výkresy konceptu návrhů
předem k prostudování a na setkání byly tyto výstupy okomentovány a vysvětleny zpracovateli a
zasazeny do širšího kontextu. V diskuzi nad těmito základními podklady se řešila následující témata:
1. Celkové nové dopravní řešení území
 Navrženo zjednosměrnění celé jižní a západní část ulice U Školské zahrady (stávající
jednosměrnost východního úseku a část západního úseku zachovány), nezávislé na
zbytku řešení zjednosměrnění ulice Náhorní, změna režimu v ulici U měšoanských škol na
pěší zónu fyzicky umožňující pouze vjezd vozidel zásobování.
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Navrženo parkování s nulovou normovou bilancí a reálným mírným nárůstem počtu
stání. V etapě 2 ulice Náhorní pak i mírný normový nárůst počtu stání.
 Zásadní pouze otázka průjezdu autobusů školy a Sokola – nutno doprověřit obalovými
křivkami vozidel křižovatku před MV, před kostelem a křižovatku s ul. Náhorní. Případně
zajistt koordinaci s úpravou křižovatky před kostelem v rámci projektu stavby haly.
 Uzavření ulice U měšoanských škol a přesun parkovacích stání do jiných lokalit přijat
kladně bez zásadních komentářů.
2. Ulice Náhorní a křižovatka Náhorní x U Školské zahrady
 Návrh pracuje se dvěma etapami úprav v Náhorní ulici a přilehlé křižovatce.
V první etapě pouze rekonstrukce stávajících zchátralých chodníků v křižovatce a
vysunut nároží a doplnění chybějící část chodníku na severozápadním nároží křižovatky
(u béžového domu) a zvednut úrovně vozovky v křižovatce do úrovně chodníků a
vytvoření zvýšené křižovatkové plochy. V samotné ulici Náhorní je navrženo přesunut
podélného parkování na západní stranu ulice a zjednosměrnění ulice Náhorní (při
zachované obousměrnost pro cyklisty) tak, aby umožňovala pouze výjezd z řešeného
území. Fyzické šířkové řešení v zóně 30 však umožňuje i možnost zachování
obousměrnost.
Druhá etapa je vypracována především coby prověření možných budoucích návaznost
relevantních pro úpravy navržené v první etapě. Fyzicky počítá s úpravou celého proflu
ulice Náhorní, se změnou způsobu parkování na kolmé a tm se zvýšením kapacity, s
doplněním stromořadí v místě, kde to umožňuje vedení inženýrských sít. Návrh pracuje s
možnost vymezit ulici Náhorní jako obytnou zónu a odpovídajícím způsobem řešit profl
ulice v jedné výškové úrovni.
 TSK v současnost připravuje projekt dílčích bezbariérových úprav křižovatky, realizace
proběhne bez ohledu na to, zda se rozhodně přistoupit k úpravě celé křižovatky, protože
bezbariérová opatření mohou plnit svoji funkci i po dobu jednoho či dvou let, kdy se
bude projekt celkové úpravy připravovat.
 TSK v nedávné době obnovilo asfaltový povrch chodníku při západní straně ulice. V
současnost nepřipravuje v ulici další zásahy. Případné další opravy v ulici TSK provádí
obvykle na základě žádost ze strany ÚMČ či rezidentů. Úpravy proflu ulice v rozsahu
navrhovaném pro druhou etapu TSK obvykle neprovádí.
 Ke zjednosměrnění:
◦ Ze strany přítomného rezidenta Náhorní vznesena námitka prot možnému
zjednosměrnění, protože ani při obousměrném provozu zatm nedošlo v ulici k žádné
vážné nehodě a není třeba měnit systém, který dnes nějakým způsobem funguje.
◦ Ze strany rodičů dět a dalších rezidentů možnost zjednosměrnění přijata kladně,
sníží pravděpodobnost nehody způsobené nepozornost dítěte
◦ Další názory: Jednosměrné řešení ulice samo o sobě potenciálně může způsobit
menší ohleduplnost řidičů, kteří se nebudou muset ohlížet na protjedoucí vozidla.
Odstranění nájezdu ze Střelničné eliminuje problémy s řidiči, kteří z komunikace
fyzicky (byo ne legálně) rychlostního charakteru přímo najíždějí do zklidněné zóny,
průjezd řidičů vyjíždějících ze zóny navíc zpomalených zvýšenou křižovatkovou
plochou méně problematcký. Dět v Náhorní se nepohybují v souladu s
předpokládaným modelem racionální volby optmální cesty, ale přebíhají mezi
stranami ulice v celé délce dle jiných pravidel – jednosměrnost poskytuje lepší
ochranu takto se pohybujících dět.
 Ke změně způsobu parkování
◦ V ulici by došlo k nárůstu počtu parkovacích stání cca o 80%, jde o nárůst v severní
část území, kde je dlouhodobě spíše nedostatek stání.
◦ Mezi rezidenty Náhorní rozpor v tom, zda je v ulici potřeba více stání či ne.
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◦ Kontnuální stání při západní straně potenciálně problematcké z důvodu vybíhání
dět mezi zaparkovanými auty. Problém závažnější v případě obousměrnost.
◦ V případě zachování obousměrnost parkování při západní straně zklidňuje nájezd ze
Střelničné.
 Ostatní
◦ V případě výhledové realizace pěší zóny ze strany TSK preference asfaltového
povrchu místo navržené dlažby.
◦ V ulici a v křižovatce velmi špatný stav vozovky – nahrává radikálnímu stavebnímu
zásahu, který současně upraví tvary nároží a profl ulice.
3. Problematická křižovatka Střelničná x Čumpelíkova
 Rozlehlá a nepřehledná křižovatka, na níž se odehrálo množství nehod při odbočování.
Nutno doplnit do analýz i znázornění nehod v této křižovatce. Zazněly názory, že bude
nutné výhledově tuto křižovatku určitě upravit, teoretcky se nabízí doplnění SSZ, ovšem
jednalo by se o několikáté semafory v relatvně krátkém úseku, takže je otázkou názor
insttucí usilujících především o plynulost automobilového provozu.
 Možnost zhoršení problémů v případě převedení část dopravy z ulice Náhorní do už dnes
problematcké křižovatky. Bude se ovšem jednat pouze o velmi malý a nárazový nárůst, a
to v nejméně problematckém odbočení ve směru od Klapkovy doprava bez kolizních míst
s dalšími směry v křižovatce. Z hlediska výjezdu zřejmě minimální změna.
 Námět na dodatečné zahrnut křižovatky do řešeného území. Problematcké, složitější
projednávání i řešení, v křižovatce také zájem MV, takže možnost dalších komplikací.
Zahrnut do studie tedy nereálné.
4. Přechod přes Střelničnou
 Problémem je občasný průjezd aut na červenou a délka přechodu v kombinaci s krátkými
ostrůvky – dět občas nesthají přejít celou délku a musí čekat na malém ostrůvku mezi
projíždějící tramvají a automobily – zvláště při větším počtu dět na ostrůvku nebezpečná
situace.
 Návrh pracuje s maximálním zvýraznění přechodu svislým a vodorovným dopravním
značením. Ve výhledu v koordinaci s obnovou SSZ možné zúžení severního ramene
přechodu o nepříliš podstatný pruh pro odbočení doprava – na jeho úkor možnost
rozšíření nároží a vytvoření chybějícího místa K+R.
 V současnost není jasná závažnost problémů na křižovatce ani jejich případné příčiny.
Nabízí se od studie oddělené provedení auditu křižovatky pro detailní prověření
případných problémů. Jednou z příčin problémů zřejmě nesynchronizování SSZ se SSZ v
okolí – náhlá červená může řidiče na zelené vlně zaskočit.
 Problém také chození dět na červenou nebo mimo přechod – částečně asi „strhávání,
dospělými, kteří to dělají. Námět k pozornost ze strany policie. MP ovšem nemá
personální kapacity na rozšíření počtu hlídaných přechodů. Hlídání přechodu se SSZby ani
nedávalo smysl, prot smyslu zavádění SSZ. Možná dysfunkčnost řešení SSZ se nabízí jako
podnět pro ODA.
 Zvýraznění v předloženém návrhu naznačené pouze na jižním rameni přechodu by mělo
být provedeno i na severním rameni.
5. Severní část ulice U Školské zahrady – prostor před RoSou, SBD, MV
 SBD připravuje úpravy parkování, v současnost ÚP po vzoru parkování před RoSou,
pravděpodobně dojde ke změnám v dalších fázích PD
 Zástupkyně RoSy na minulém jednání projevila zájem o zlepšení přístupu k pasáži v
objektu RoSy, návrh ve variantě umožňuje realizaci zvýšené plochy vozovky před
vstupem. Problémem je úbytek jednoho parkovacího stání. Vhodné by bylo zpracovat
další alternatvy řešení.
 MV nepřipravuje žádné zásadní změny na povrchu, pouze úpravy podzemních sít. Z
Dílo a všechny jeho část je chráněno zákonem o autorském právu.
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hlediska zajištění staveništní dopravy kladný postoj k odstranění nevhodných stání v
oblouku křižovatky. Obecně kladný postoj ke zpřehlednění prostoru před MV.
6. Východní část ulice U Školské zahrady
 Pozemek v majetku MV, stavba na něm zřejmě ve správě MHMP, respektive TSK.
majetkové poměry nejasné, na straně MV i ÚMČ zájem o převod pozemků pod MHMP
(prakticky následně ve správě MČ Praha 8), bude třeba o to společně usilovat.
 Podle některých rezidentů zásadní problém území – potřeba doplnit chodník a osvětlení
ulice a zajistt údržbu.
 Na stávající zchátralé objekty v území je vydán demoliční výměr.
 Otázkou je únosnost skladby vozovky v případě zásadně vyššího zatžení ulice v případě
zjednosměrnění. Bude ale nárůst objemu dopravy z hlediska vlivu na vozovku zásadní?
7. Ostatní zásadní body v diskuzi
 Prověřit možnost oboustranného parkování před sokolovnou. V ideálním případě
umožnit před vstupem do ZŠ parkování na obou stranách ulice. K řešení před vstupem do
ZŠ jinak nebyly další připomínky.
 Zásobování jídelny možno i skrz pěší zónu (rozměrnější vozidla). Průjezd a parkování v
zadní slepé ulici nepříjemné, ale teoretcky možné a s potenciálem navýšit kapacitu
parkování v území.
 Do analýz zhodnott stav komunikací v jednotlivých částech území.
Závěry
 Návrhy studie přijaty vesměs kladně, zásadněji zpochybňováno bylo pouze
zjednosměrnění ulice Náhorní.
 Zpracovatelé studie projednají předloženou verzi dokumentace s odborem dopravy ÚMČ
Praha 8 a s příslušným orgánem PČR. V souladu s jejich požadavky budou zapracovány
prozatm shromážděné připomínky.
 Zpracovatelé studie především prověří možnost zavedení systému jednosměrnost v
území a uzavření ulice U měšoanských škol pouze za užit dopravního značení.
 Část dopracované studie vybrané k předání s žádost o fnancování na RFD MHMP budou
předloženy ke schválení Radě MČ Praha 8 na jejím dalším zasedání.
 Připomínky k zápisu je možné poslat do 29. 1.
Použité zkratky:
MČ – městská část
MHD – městská hromadná doprava
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
MP – Městská policie
MŠ – mateřská škola
MV – Ministerstvo vnitra
SBD Praha – Stavební bytové družstvo Praha
PČR – Policie České republiky
PD – Projektová dokumentace
RFD – Odbor rozvoje a fnancování dopravy
SBD – Stavební bytové družstvo
TSK – Technická správa komunikací
ÚMČ – Úřad městské část
ÚR – územní rozhodnut
ZŠ – základní škola

Přílohy:
P1 - Dodatečné vyjádření od nepřítomného rezidenta ul. Náhorní
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P2 – Prezentovaná pracovní verze studie (dočasně funkční odkaz na webové úložiště)

Zapsali: David Pfann a Květoslav Syrový
Revize: Iva Hájková
PŘÍLOHY:
P1 - Dodatečné vyjádření od nepřítomného rezidenta ul. Náhorní:
Dobrý den, dnes jsem se dozvěděl o proběhlých schůzích na téma ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH DO ZŠ A
MŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY a za tmto účelem vytvořené studie. Bydlím v ulici Náhorní, kde by velmi pomohlo přesunut
parkování na druhou stranu ulice a případně parkování kolmé. Na stávající straně, kde je parkování povoleno je
aktuálně 8 podélných parkovacích míst a 7 dalších potenciálních míst jsou vjezdy na pozemky. Tudíž místo 15 míst je
k dispozici míst 8. Na druhé straně ulice není jediný vjezd na pozemek.
Mám potvrzeno od několika dalších lidí, že jsou pro navrhované přesunut parkování na druhou stranu
komunikace. Dostal jsem informaci, že za Náhorní se na posledním meetngu vyjadřoval pan Igor Svobodník, který
stávající parkovací situaci posoudil, jako vyhovující. Jeho úhel pohledu je pohled živnostníka, který má ordinaci v ulici
U Školské zahrady (z této ulice rovněž vstupuje do svého domu), v ulici U Školské zahrady má k dispozici 4 garážová
stání (2 samostatné garáže a 2 parkovací místa, které jsou součást domu)a až 4 další venkovní stání před samostatně
stojícími garážemi. Tudíž chápu a rozumím jeho názoru, že situace v Náhorní je pro něj vyhovující. Z mého pohledu je
opak pravdou. Míst k stání je zde málo, navíc každý den stojí až tři auta na protější straně ulice, kde se aktuálně
parkovat nesmí. Když se pak potkají dvě protjedoucí auta v době, kdy jdou dět do škol je situace kritcká. Městská
policie pokutuje přestupky podle toho, kdo je zrovna ve službě. Je to vždy o přístupu a o konkrétním jedinci. Někdo je
aktvní, někdo dělá, že nic nevidí. Byl bych velmi pro přesunut parkování na druhou stranu ulice a i případné zřízení
ulice jednosměrné. Je názor pana Svobodníka tm konečným, který řešení v Náhorní ovlivní či to lze ještě nějak
zvrátt? Doporučíte mi prosím nějaký postup (petice nebo něco podobného)?
Předem děkuji za Vaši odpověď.
Bc. Jan Kolář, DiS. (tel. 605426333)

P2 – Prezentovaná pracovní verze studie (dočasně funkční odkaz na webové úložiště)
https://drive.google.com/drive/folders/1dG44ziyCvOFJMZtr8t3C70T1GE_YYAS6D?uspssharing

1.3. ODBOR DOPRAVY ÚMČ PRAHA 8
Čas a místo konání:
29.01.2018, 13:30-15:00, ÚMČ Praha 8
Přítomní:
Jaroslav Kašpárek (vedoucí Odboru dopravy ÚMČ Praha 8)
Černý (Odbor dopravy ÚMČ Praha 8)
Iva Hájková (Odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8)
Petr Vilgus (místostarosta MČ Praha 8)
Květoslav Syrový (zpracovatel dopravní studie, syrovy.k@gmail.com)
David Pfann (zpracovatel dopravní studie, pfann.david@gmail.com)
Závěry diskuze jednotlivých bodů:
 Východní část ulice U Školské zahrady (podél areálu MV ČR)
◦ Zásadní pro nové řešení jednosměrnosti – pokud nebude průjezdná, není možné
Dílo a všechny jeho část je chráněno zákonem o autorském právu.
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jednosměrnost zavést. Obecně ale jednosměrný princip vhodný.
◦ Nutno prověřit přesnou šířku vozovky a pásu podél ní a obalové křivky v nároží před
kostelem, zda prostorově zvládne převedenou dopravu.
◦ Plánovaný převod vlastnictví pozemku z MV na MHMP/ÚMČ P8 bude nějakou dobu
trvat. Stavba komunikace je ve správě TSK, které by mohlo získat povolení k
rekonstrukci ulice už před převodem.
◦ V rámci řešení převodu by se nabízelo požádat MV rovnou i o několik metrů
pozemku přiléhajících k ulici na východě – výhledově možnost vytvoření
plnohodnotné ulice. Do studie vymezit tuto potřebu v situaci.
◦ I cesta na Okrouhlík a přiléhající pozemky patří MV. V rámci převodu řešit jako jeden
celek.
Zvýraznění přechodu přes Střelničnou
◦ Konkrétní podoba není zásadní, především je třeba zajistt údržbu stávajícího
vodorovného značení, které má krátkou životnost.
◦ Žádost o zvýraznění by měla směřovat na ODA MHMP.
◦ Možnost doplnit základní průzkum toho, kolik aut projíždí na červenou.
◦ Pro zásadnější úpravy podstatné, kdy a zda probíhala rekonstrukce SSZ.
Způsob procesního řešení:
◦ Na TSK předložit návrh pěší zóny v ul. U Měšťanských škol, úpravu směrovosti a
úpravy zón placeného stání najednou
◦ Křižovatku Náhorní x U Měšoanských škol řešit zvlášo. V současném stavu návrhu
možné rovnou předložit.
◦ K ostatním tématům – Střelničná, stavební řešení celé ul. Náhorní, cesta na Okrouhlík
se odbor dopravy v tuto chvíli nebude vyjadřovat
◦ Úpravy ZPS se řeší jednou za čas ve větším balíku. Možno tyto úpravy připojit k balíku
nebo vzhledem k velikost řešit zvlášo.
◦ Rozhodnout / zjistt (u RFD MHMP), zda je možné zařadit stavební úpravy pěší zóny
do BESIPu nebo zda to bude projekt MČ.
Zásadní úpravy ve slepé ulici řešit až na závěr – výhledově může sloužit jako příjezd do
nových objektů v místě stávajících ruin.
Cykloobousměrka šířky 3,5m je v souladu s TP 179, ale je možné očekávat požadavek na
šířku alespoň 3,75 m.
V ulici U měšoanských škol eliminovat pokud možno veškeré zásobování – využívat
především slepou ulici za družinou.
Před školou není možno zajistt více než 2 vyhrazená stání pro dopravu dět do/ze školy.
Vzhledem k fungování parkovacích zón až od 8:00 není problém v době dojíždění do školy
stát v zóně i pro nerezidenty.
Potenciální problém při vyjíždění z některých soukromých pozemků – potřeba prověřit
veškeré obalové křivky.

Použité zkratky:
MČ – městská část
MHD – městská hromadná doprava
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
MP – Městská policie
MŠ – mateřská škola
MV – Ministerstvo vnitra
ODA – Odbor dopravních agend
P8 – Praha 8
PČR – Policie České republiky
Dílo a všechny jeho část je chráněno zákonem o autorském právu.
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PD – Projektová dokumentace
RFD – Odbor rozvoje a fnancování dopravy
SBD – Stavební bytové družstvo
SSZ – světelné signalizační zařízení (semafory)
TSK – Technická správa komunikací
ÚMČ – Úřad městské část
ÚR – územní rozhodnut
ZŠ – základní škola
Přílohy:
P1 – Prezentovaná pracovní verze studie (dočasně funkční odkaz na webové úložiště)
Zapsali: David Pfann a Květoslav Syrový
P1 – Prezentovaná pracovní verze studie (dočasně funkční odkaz na webové úložiště)
https://drive.google.com/drive/folders/1xcKe-fv80jAR8ztsywwwikL54GCxHxk_Y?uspssharing

1.4. POLICIE ČR
Čas a místo konání:
30.01.2018, 10:30-11:30, PČR Kongresová
Přítomní:
Helena Neumannová (PČR, KŘP - ODI)
David Pfann (zpracovatel dopravní studie, pfann.david@gmail.com)
Závěry diskuze jednotlivých bodů:
 Návrh jako celek předběžně bez zásadních problémů.
 Zvýšená intenzita dopravy ve východní část ul. U Školské zahrady a v zatáčce před
kostelem problematcká, ale s výhledem lepšího stavebního řešení přípustná už v
současnost.
 Teoretcká možnost řešit ul. U Měšoanských škol jako obytnou zónu. Nutno zvážit klady a
zápory.
 Navržené svislé značení na přechodu přes Střelničnou není přípustné. Vodorovné značení
je vhodné. Průjezd na červenou možná souvisí se sloupy a stromy ve výhledu na SSZ.
 K+R před severním ramenem přechodu nepřípustné, plochu stavebně zvýšit do úrovně
chodníku – zabránění zastavování, které by se odehrávalo v dopravním stnu.
 Stávající SSZ zřejmě obnovováno naposledy v souvislost se stavbou metra.
 Do konce týdne proběhne místní šetření v území.
Použité zkratky:
MČ – městská část
MHD – městská hromadná doprava
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
MP – Městská policie
MŠ – mateřská škola
MV – Ministerstvo vnitra
ODA – Odbor dopravních agend
P8 – Praha 8
PČR – Policie České republiky
Dílo a všechny jeho část je chráněno zákonem o autorském právu.
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PD – Projektová dokumentace
RFD – Odbor rozvoje a fnancování dopravy
SBD – Stavební bytové družstvo
SSZ – světelné signalizační zařízení (semafory)
TSK – Technická správa komunikací
ÚMČ – Úřad městské část
ÚR – územní rozhodnut
ZŠ – základní škola

Přílohy:
P1 – Prezentovaná pracovní verze studie (dočasně funkční odkaz na webové úložiště)
Zapsal: David Pfann
P1 – Prezentovaná pracovní verze studie (dočasně funkční odkaz na webové úložiště)
https://drive.google.com/drive/folders/1xcKe-fv80jAR8ztsywwwikL54GCxHxk_Y?uspssharing

1.4.1. K DOPLNĚNÍ PŘIPOMÍNEK NA ZÁKLADĚ MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ PČR A ODBORU DOPRAVY MČ P8
E-mail z 2.2.2018:
Dobrý den,
Po úterním osobním jednáním jsem za účast p. M. Černého z Odboru dopravy Praha 8 projela
všechna potřebná místa na Praze 8 v souvislost s vaším chystaným záměrem.
Za PČR v zásadě s možnou místní úpravou nemám nyní žádné další připomínky. V další část této
akce čekám na upravený celkový projekt, kde budou potřebné kóty a také dopravní značení, ke
kterému se vám vyjádřím.

S pozdravem H.Neumannová.

Dílo a všechny jeho část je chráněno zákonem o autorském právu.
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