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NÁVRH
VYSOČANSKÁ - U ZAST. TŘEBENICKÁ

POPIS
Návrh řeší stávající hlavní problém lokality spočívající v najíždění vozidel z

parkoviště před supermarketem na přechod přes ulici Vysočanská a v době, kdy
svítí zelená a přecházejí chodci.

Je navržen posun celé zastávky autobusu tak, aby byl nájezdový klín
realizován samostatně místo stávajícího najíždění v prostoru připojení výjezdu z
parkoviště s přechodem napojeným nově v obruby levého jízdního pruhu, nikoli
v úrovni obruby nástupní hrany. Délka přechodu mezi obrubami se tak sníží ze 3
na 2 jízdní pruhy a současně dojde ke zlepšení rozhledových poměrů a celkové
přehlednosti prostoru.

Tato úprava si vyžádá posun celé zastávky autobusu cca o 20m na západ,
který je možné vyřešit v koordinaci se zjevně nutnou celkovou rekonstrukcí
zastávky. Vedle úpravy polohy nájezdových klínů a obnovy stávajících povrchů
je navrženo doplnění chybějících prvků pro nevidomé a zastávkového přístřešku
a úprava výšky a technického řešení zastávkové hrany. Nová nástupní hrana je
navržena o délce 34m, tedy pro současné zastavení 1x autobusu 12m a 1x
autobusu 18m s ponechanou rezervou, řešení hrany je navrženo s využitím
Kasselského obrubníku s výškou nástupní hrany 0,20m.

Je navrženo nároží s kontinuálním stavebně řešeným obloukem o poloměru
9m (zajištění průjezdu vozidel s návěsem), který umožní i zkrácení přechodu
přes výjezd z parkoviště supermarketu. Tato úprava si nicméně vyžádá posun
uliční vpusti do nové polohy.

Je navrženo ponechání SSZ stávajícího přechodu ve stávající poloze a ve
stávajícím programování s předpokladem výhledového posunu sloupu do
odpovídající pozice vůči začátku přechodu v rámci obnovy SSZ.

Výhledovým doplňkovým řešením vyžadujícím prověření propustnosti
křižovatky Střelničná x Vysočanská x Ďáblická jako celku je vybudování druhého
přechodu v čele zastávky fungujícího v synchronizaci se stávajícím SSZ. Tento
přechod by primárně sloužil lidem dnes přecházejícím mimo stávající přechod a
současně by umožnil překonávat komunikaci dětem na cestě do školy na
přehlednějším a bezpečnějším místě než je vždy nutně nepřehledný přechod
navazující na křižovatku. Tyto výhledové úpravy je nicméně nutné koordinovat
především se záměry zástavby ve středovém zeleném pásu a s výstupy
zpracovávané ÚS Ďáblice.
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