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2. PODKLADY
V rámci projektové dokumentace byly použity následující podklady:
•

polohopis a výškopis zájmového území

•

územní plán územního celku hl. m. Prahy

•

údaje o dopravní nehodovosti (MHMP)

•

intenzity dopravy z roku 2010 a výhledové (URM MHMP)

•

údaje z mapového podkladu katastru nemovitostí - ČÚZK

•

průzkumy, mapové a textové podklady od pracovního týmu ZŠ L. Coňka

•

vlastní pasport dopravního značení

•

vlastní fotodokumentace

•

koordinace (dostupné související připravované záměry)

•

Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu

Prezentace výsledků mapování školní pracovní skupiny

3. JEDNÁNÍ
Během prací na dopravní studii proběhla následující jednání:
1. schůzka

2.5.2011, vstupní jednání, předání podkladů starostovi a projektantovi

2. schůzka:

9.6. 2011 upřesnění postupu prací

3. schůzka

23.9.2011, projednání návrhů

v období 09-10/2011 projektant s návrhy navštívil dotčené strany, které se nezúčastnili 2.
nebo 3. schůzky (PČR, OD Praha 12, BESIP MHMP) a návrhy projednal na ÚMČ Praha
Libuš s panem starostou a oddělením ŽP.
Předání studie:

9.11.2011

Zápisy jsou přiloženy na konec této studie.
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4. ÚVOD
Cílem projektu Bezpečných cest do škol je zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách
do školy, podpořit, aby se dopravovaly do školy pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou,
zlepšit jejich povědomí o pravidlech dopravního chování a informovat o mobilitě s důrazem
na trvalou udržitelnost. Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností,
které byly získány na zhruba dvaceti pražských školách.
Školní pracovní skupina (děti, rodiče a pedagogové) zpracovali své poznatky, doplnili
je o vlastní průzkumy, sestavili mapku, která obsahuje souhrn tras do školy a seznam
nebezpečných míst, včetně jejich popisu. Výstupy sloužily jako jeden z podkladů
pro zpracovatele této dopravní studie.

Spolupráce dětí, učitelů a rodičů na jedné straně s úřady a odborníky na straně druhé přináší
i významný osvětový dopad. Spoluúčast dětí na projektu představuje účinnou dopravní
výchovu a zvyšuje jejich pocit spoluodpovědnosti za veřejný prostor. Výsledky mapování lze
rovněž využít při zpracování školního plánu mobility – dlouhodobé strategie školy zaměřené
na bezpečné a bezbariérové cesty do školy a podporu ekologicky šetrného dopravování
do školy.

běžné ráno v 7: 45 před ZŠ Ladislava Coňka v Písnici
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5. CÍLE A NÁPLŇ DOPRAVNÍ STUDIE
Cílem dopravní studie je zjistit kritická místa na cestách do školy a ze školy, vyhodnotit
možnosti území, definovat limity realizace (prostorové, časové, technické, dopravní
a finanční) a pro tato místa pak navrhnout odpovídající opatření nebo jejich kombinaci.
Dopravní studie představuje ideový záměr s analýzou dopravní situace a řeší je
v grafické rovině, které pak poslouží jako odborný návrh pro další jednání a jako podklad
pro podrobnou projektovou dokumentaci, resp. jako i další podklady pro plán mobility školy.

Studie je otevřený dokument tzn., že jeho obsah není dogmatický. Všechny návrhy jsou
především reakcí na stav současný (pro rok 2011), takže v případě jakýchkoliv změn
v území (ať již organizačního charakteru nebo stavebního) lze na tyto skutečnosti reagovat
a návrhy zpracované touto studií mohou být doplněny resp. některé navržené prvky ze
záměru vypuštěny.

6. VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ, INTENZITY, NEHODOVOST
6.1 Podklady od školní pracovní skupiny
Četnosti označení nebezpečných míst žáky ZŠ:
místo
1.nejbližší okolí školy - Lad.Coňka
2. ul.K Vrtilce
3. křižovatka K Vrtilce x Lad.Coňka
4. přechody na Libušské u U Kašny
5.Hoštická x Putimská x Lad.Coňka
6. chodníky,přechod mezi Vltavickou a
U Jednoty

1.tř.
13
8
7
9
3

2.tř.
8
11
6
3
2
3

3.tř.
4
5
4
3
3

4.tř.
8
5
6
5

5.tř.
10
8
6
2
4

∑
43
37
29
22
12

2

3

8

Další zmiňovaná místa:
Přechod přes Libušskou u ul. Lipovická (5 výskytů)
Přechod přes Libušskou u ul. Na Konečné – není vidět za zatáčku na auta jedoucí od
D.Břežan
Děti z oblasti mezi ul. Na Losách a U Jednoty musí přecházet buď na tomto přechodu nebo
na přechodu z bodu č.6. – k přechodům nevedou chodníky, přechody jsou nebezpečné.
Navíc počet žáků z této oblasti bude pravděpodobně vzhledem k probíhající zástavbě
stoupat.
Celá ul.Na Konečné - chybí chodníky
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Ukázka z prezentace školní pracovní skupiny.

Písnice (ortofoto, googlemaps)
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V bezprostředním okolí školy se pohybuje cca polovina dětí pěšky nebo na kole a cca
polovina jezdí s rodiči automobilem.
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ZŠ Ladislava Coňka v Písnici (ortofoto, googlemaps)
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6.2 Další podklady
Intenzity motorové dopravy v okolí školy (URM hl. m. Prahy červen/2011), jižní část
Pražského okruhu v provozu):
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Výhledové intenzity motorové dopravy (URM hl. m. Prahy červenec/2011) pro navrhovaný
územní plán (po zprovoznění obchvatu Písnice a jeho propojení na Vídeňskou atd.):
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Nehodovost v letech 2007-2011
Z rozložení nehod (na situaci níže oranžové křížky) za roky 2007-2011 je patrné, že na
komunikaci Libušská (která v současnosti podstatě funguje jako průtah Písnicí) dochází i
přes rychlostní omezení (ZÓNA 40) k nehodám zapříčiněným nedodržování rychlosti,
nedostatkem pozornosti a nedodržováním bezpečnostních odstupů. Tyto nehody jsou
v zásadě zapříčiněny nevyhovujícím stavebním stavem komunikace: nadbytečná šířka
vozovky, pouze lokální zklidnění namísto liniového a absence prvků pro zklidnění průtahů
obcemi.

podklad BESIP MHMP 07/2011, červeně – pozice ZŠ
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7. SOUČASNÝ STAV DOPRAVY, ROZBOR ÚZEMÍ
7.1 Automobilová doprava
Hlavní komunikace procházející Písnicí (ul. Libušská ve správě MHMP) čeká na rekonstrukci
(výhled: datum realizace neznámé). Očekává se zřejmá návaznost na realizaci obchvatu
Písnice (dle územního plánu, datum realizace taktéž neznámé). Z těchto důvodů se dosud
zrealizovala pouze lokální méně nákladná opatření pro zlepšení bezpečnosti dopravy na
ul. Libušská v Písnici (ZÓNA 40, provizorní signalizovaný přechod u zastávky, lepší
viditelnost přechodů).
Dle intenzit a současného stavu je zřejmé, že Písnicí vede nadměrný tranzit (průjezdná
doprava, která do území nepatří). Z nehodovosti vyplývá, že ul. Libušská v části Písnice
vyžaduje liniové zklidnění dopravy nejlépe formou zklidnění průtahu (zúžení hlavního
dopravního prostoru, zeleň, opatření na vjezdu do zastavěného území, „rozvlnění“ přímých
úseků, výraznější přechody, opatření na vjezdu do obslužných komunikací atp.).

Automobilová doprava nemá v dotčeném území výraznějších omezení kromě rychlostního
(ZÓNA 40). Doprava v klidu (parkování) nevykazuje vzhledem ke druhu zástavby problémy
s převisem poptávky nad nabídkou. Větší část provozu na ul. Libušské je tranzitní
(průjezdná).

Obslužné komunikace zpravidla absentují přidružený prostor. Pokud Některé dosud
nerekonstruované komunikace v Písnici

ul. Libušská ve všední den (7:50)
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7.2 Veřejná doprava
Obsluha území veřejnou dopravu je v Písnici zajištěna autobusy PID, linkami 113, 331 a 333.
Zastávka nejblíže škole je „ Ke Březině“, odkud žáci dochází cca 300 m. Po cestě
překonávají ul. Libušskou po světelně signalizovaném přechodu pro chodce na výzvu
/tlačítko/ - pokud přijedou do Písnice směrem do Prahy. Dále se pohybují ve vozovce
ul. K Vrtilce a Ladislava Coňka, kde chybí opatření pro chodce (vytipovaná problémová místa
1 až 4, viz dále).

zdroj: www.ropid.cz (2011), červeně – pozice ZŠ
7.3 Pěší doprava
Písnice se rozkládá cca 1 km od severu k jihu a od 0,5 do 1 km východozápadním směrem.
Průměrná docházka do ZŠ v rámci Písnice činí cca 300 m. Nejdelší vzdálenost je cca 1 km
(15 minut chůze) (východní konec ulice Ke Kašně). Největšími překážkami pro chůzi
v Písnici jsou:
•

příčné překonání komunikace Libušská v celé své délce (celkem 3 přechody od sebe
vzdáleny: 250m, 125m a 290m).

•

podél Libušské je místy pouze jednostranný chodník,

•

v ulicích kde nejsou obytné zóny provedeny stavebně (dosud nerekonstruované
komunikace) a kde chybí přidružený prostor, se musí chodci pohybovat ve vozovce,
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7.4 Cyklistická doprava
V současnosti jsou na území Písnice proznačeny dvě páteřní cyklotrasy A 42 (Kačerov –
Libuš – Písnice - Zlatníky) a A 201 (Písnice – Točná - Cholupice). Jedná se pouze o
směrové značení v převážně zklidněných komunikacích a v trase se kromě řešení
v jednosměrných (pro cyklisty zobousměrněných) komunikacích nenachází žádné další
speciální opatření pro cyklistickou dopravu.
Pohyb na jízdním kole probíhá v Písnici plošně, cyklisté mají přístup na všechny
komunikace. Po Písnici byla při průzkumu sledována místní obsluha území, kdy cyklisté se
pohybují především v komunikaci Libuňská. Z tohoto důvodu bude třeba zklidnění Libušské
provádět i s ohledem na pohyb cyklistů (integrační opatření pro cyklodopravu). Paralelní
cyklotrasa č. A 42 paralelní (s Libušku) slouží především pro kombinaci dálkových vazeb
(mezi pražskými MČ a Středočeským krajem).

zdroj: MHMP, cyklomapa 2010, Praha cyklistická, http://cyklo.praha-mesto.cz
(plnou linií jsou značené trasy, přerušovanou pouze doporučené, v terénu neznačené)
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jízda na kole do školy

parkování kol u školy

dopravní obsluha Písnice (probíhá zpravidla po Libušské ulici i na jízdním kole)
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8. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
V rámci mapování byl sestaven seznam lokalit, kterým se věnuje tato dopravní studie:

1. Nejbližší okolí školy
2. Ulice K Vrtilce
3. křižovatka K Vrtilce x L.Coňka
4. přechod na Libuňské u ul. Ke Kašně
5. křižovatka Hoštická x Putimská x L.Coňka
6. přechod Vltavická – U Jednoty
7. úpravy povrchů v okolí školy
Na následující přehledné mapce jsou znázorněny jednak místa dle seznamu
(PROBLÉMOVÁ MÍSTA „P1-P6“) a jednak jsou označena místa další. Úprava 7 je spíše
doporučení pro údržbu, tj. správce komunikací.
Lokality 1 a 3 spolu úzce souvisí, jsou tedy řešena společně, přímo navazují lokality 3 a 4.
Místo 5 je lokální, stejně jako místo 6.
Lokality 1,2, 3 a 5 se nacházejí taktéž v plošném řešení zklidnění dopravy – úprava
dopravního režimu v okolí školy (situace B).
Dvě důležitá místa, která tato studie podrobně neřeší, avšak budou řešena v rámci projektů
obnovy technické vybavenosti Písnice (OMI MHMP) jsou ul. Na Konečné včetně náměstí –
současné konečné linky č. 113 (zast. Písnice). V těchto prostorech chybí vymezení hlavního
a přidruženého dopravního prostoru, všichni účastníci se pohybují ve vozovce resp. při
severním okraji kom. Na Konečné, avšak zde se nachází série zařízení, kontejnery apod.
takže děti se směrem do školy pohybují ve vozovce.

V tabulce FINANČNÍ ANALÝZA jsou pak všechna opatření rámcově ohodnocena, na jaké
finanční prostředky přijde realizace.
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8.1 ÚPRAVA DOPRAVNÍHO REŽIMU V OKOLÍ ŠKOLY - ZŘÍZENÍ ZÓNY 30
Současný stav
V okolí školy, kde nejsou zřízeny obytné zóny zpravidla chybí přidružený prostor a veškerá
doprava se zde odehrává ve společném provozu – ve vozovce (platí ZÓNA 40 jako pro celou
oblast Libuše, kde není vyznačeno jinak).

Návrh
Obslužné komunikace v okolí ZŠ vyznačit jako ZÓNU 30 a po její hranici osadit vjezdové
prahy, nejlépe sestavy z kruhových polštářů (rozmístění naznačeno na následující situaci).

Dopravní značka č. IP 25 a/b (ZÓNA 30 + POZOR PŘÍČNÉ PRAHY) / ilustrační fotografie
zpomalovacích prahů vyskládaných z malých kruhových polštářů (Praha Písnice, ul. Zátoňská)

Poznámka k dopravnímu značení:
• dopravní značku č. IP 25 a/b provést nejlépe ve zmenšených rozměrech (velikost 1)
• zpomalovací prahy již nemusí být označeny samostatně (upozornění v rámci IP 25a)

8.2 ZŘÍZENÍ OBYTNÉ ZÓNY V UL. KE KAŠNĚ
Odůvodnění:
• zajíždění ke školce
• v současnosti nezpevněný povrch – všichni účastníci provozu společný provoz
(omezení na 30 km/hod).
Návrh:
• provést jako chodníkový přejezd – přímé propojení chodníků podél ul. Libušská
• v případě řešení pouze dopravním značením a zařízením, lze dočasně umísti práh
z kruhových polštářů a obytnou zónu pouze vyznačit DZ
• znázorněno v situaci místa 4 (přechod přes Libušskou u ul. Ke Kašně)
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P1: Nejbližší okolí školy
P3: křižovatka K Vrtilce x L.Coňka
SOUČASNÉ PROBLÉMY:

P1
•
•
•
•

otáčení vozidel před školou – nezbývá prostor pro ostatní uživatele, vznikají velmi
nebezpečné situace,
parkování přímo před školou
chybí chodník / koridor pro chodce, chodci ve vozovce
zkracování kolem školy v případě, že na Libušské kolona

P3
•
•
•

nepřehledná křižovatka / severní nároží
otáčení vozidel
chybí chodník / prostor pro chodce

NÁVRH:
VARIANTA 1 - PREFEROVANÁ
• Ul. K Vrtilce (úsek Těšovická - Libušská) + ul. L. Coňka v režimu ZÓNA 30
(zvýrazněno příčnými prahy montovanými),
• V ul. K Vrtilce + L.Coňka koridor pro chodce při západní straně komunikace až před
školu, kde bude zamezeno stání vozidel přímo u plotu pozemku ZŠ,
• Zřízení jednosměrného dopravního režimu pro motorová vozidla (pro cyklisty
obousměrného) v úseku K Vrtilce ke škole. Dopravní obsluha ZŠ tak probíhá ve
směru K Vrtilce – L.Coňka – Putimská,
• Zřízení vyhrazených stání pro ZŠ v místě parkovacího zálivu v ul.K Vrtilce + u
křižovatky K Vrtilce x L. Coňka.
• Doplněn bude návrh koridoru pro chodce až k ul. Na Konečné – chybí zde chodník
(bude řešeno v rámci projektu při severní hraně ulice – projekt: TV Libuš, stavba č.
0088, etapa 0022 K Vrtilce. – OMI MHMP, proj. DIPRO, 04/2011) – viz příloha.
VARIANTA 2 - OBYTNÁ ZÓNA
• Ul. K Vrtilce (úsek Těšovická - Libušská) + ul. L. Coňka v režimu OBYTNÁ ZÓNA
s jednosměrný dopravním režimem
• Nemusí být koridor pro chodce – sdílený provoz (při zanechání současného
stavebního stavu se ale tato varianta nedoporučuje), s tímto řešením počítá až
rekonstrukce ul. L. Coňka do definitivní podoby (projekt DIPRO).
VARIANTA 3 - ZÁKAZ VJEZDU MOTOROVÝCH VOZIDEL PŘED ŠKOLU
• V místě křižovatky zamezit vjezdu před pozemek školy a ponechat ul. K Vrtilce
jednosměrnou směrem od centra, tím by bylo zamezeno otáčení a nebezpečným
pohybům před školou. Rodiče by své děti nechaly vystupovat do chráněného
prostoru bez provozu motorových vozidel.
• Průjezd možný pouze pro zásobování ZŠ a IZS (integrovaný záchranný systém),
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prostor před školou

nároží ulic K Vrtilce x Ladislava Coňka
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P2: Ulice K Vrtilce
SOUČASNÉ PROBLÉMY:
•
•

chybí chodník – chodci ve vozovce, v zimě zúžený prostor: nebezpečné
nebezpečně rychlý výjezd z Libušské do ul. K Vrtilce

NÁVRH:
VARIANTA 1
Vytvoření pochozí plochy v rámci současné zeleně (zaválcovaný recyklát) + fyzické
zúžení prostoru křižovatky K Vrtilce x Putimská pomocí dopravního značení a
zařízení (sloupky BALISETA),
VARIANTA 2
Stavební řešení chodníku podél současné komunikace, částečně na úkor zelené
plochy podél zástavby, umístění stavebního prahu, chodníkový přejezd Putimská.

chybějící chodník

nebezpečený výjezd z Libušské
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P4: přechod na Libušské u ul. Ke Kašně
SOUČASNÉ PROBLÉMY:
• Na přechodu nehrozí přímé nebezpečí, avšak vzhledem k šířce vozovky 8,5-9,0 m
(a bez obrubníků) se v místě přechodu vozidla pohybují rychleji než maximální
dovoleno rychlostí 40km/hod, takže je zde nutno doplnit přechod o takové prvky,
které více podpoří psychologicky pocit bezpečí
NÁVRH:

FÁZE 1 – dopravní značení a zařízení
•
•
•
•
•

•

přechod je v současnosti opatřen signalizací (SSZ) na výzvu a to dočasně (sloupky
v betonových blocích + vrchní vedení kabelů),
signalizace bude upravena (prodloužení signálu volno pro chodce) a to minimálně
v době 7:00-9:00 a 13:00-17:00 hod nebo 24 hod.
pokud bude zachována signalizace přechod být přisvícení nemusí (dle jednání
BESIP MHMP),
nutno provést bezbarierizaci přechodu na obou stranách (sklopení obrub na 2 cm),
vodorovným dopravním značením budou zúženy jízdní pruhy, přechod zůstane
nedělený (nebudou osazeny betonové prvky cityblok, ale bude proveden dopravní
stín), stín ve směru do centra bude osazen zapuštěnými dopravními knoflíky
(samsonite) a do středového prostoru budou osazeny kruhové prvky pro
zvýraznění,
do pruhů budou umístěny polštáře (montované) pro nasměrování jízdy vozidel +
optickopsychologická brzda ve směru do centra.

FÁZE 2 – stavební úpravy
•
•

prodloužení autobusové zastávky Ke Březině směr do centra: úprava chodníku a
zřízení nízkého stavebního vjezdového prahu do ul. Ke Kašně,
doporučení pro rekonstrukci Libušské: zúžení mezi obrubami – ponechání jízdních
pruhů šířek 3,75 m pro míjení automobily vs. cyklisté.

přechod na Libušské
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P5: křižovatka Hoštická x Putimská x L.Coňka
SOUČASNÉ PROBLÉMY:
• špatné rozhledové poměry
• nepřehledná křižovatka
NÁVRH:
FÁZE 1 – DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A ZAŘÍZENÍ
• umístění dopravního zrcadla na jihozápadní nároží křížení ul. Putimská x L.Coňka,
• rozmístění zpomalovacích prahů (polštářů).
FÁZE 2 – STAVEBNÍ
• zúžení celého prostoru křižovatky – nutno však řešit společně s architektonickým
ztvárněním prostoru, Místo má v budoucny sloužit jako tzv. „meeting point“.
Dochází zde také k napojení dvou cyklotras celoměstského významu (A 42 +
A 201). Prostor by měl být osazen lavičkami, stojany pro jízdní kola (západní část
prostoru) + řešení prostoru pro kontejnery na tříděný odpad.
• Dopravní prostor se doporučuje zúžit na minimum, minimálně v režimu ZÓNA 30
nebo nejlépe obytná zóna.

pohled do Putimské ulice

pohled od severu k ulici Ladislava Coňka (vlevo)
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P6: přechod Vltavická – U Jednoty
SOUČASNÉ PROBLÉMY:
• poptávka po přechodu pro chodce
• chybějící chodníky (při západní straně ul. Libušská)
NÁVRH:
•

•

zřízení nového přechodu v ul. U Jednoty včetně všech prvků:
o vytvořit přístupové chodníky na obou stranách
o nové přisvícení přechodu
o zřízení optickopsychologické brzdy ve směru do centra
o umístění montovaných zpomalovacích / směrovacích polštářů
o zřízení prvků pro nevidomé
o úprava dopravního značení
ponechání současného u ul. „V Kálku“

pohled od jihu na místo nového přechodu U Jednoty

pohled od jihu na místo současného přechodu V Kálku
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P7: úpravy povrchů v okolí školy

výtluky v ul. Ladislava Coňka a K Vrtlice

výtluky Putimská

výtluky podél Libušské
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9. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY
Všechny navržené úpravy jsou navrženy na obecních pozemcích a na komunikacích
ve správě obce MČ resp. MHMP.

10.

ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ

Orientační propočet nákladů na jednotlivá opatření je uvedena dále v příloze: FINANČNÍ
ANALÝZA, kde je patrné i rozdělení dle priorit a způsobu přípravy (DUR+DSP, stanovení
DZ, údržba apod.).
Celková suma na všechna opatření se pohybuje přibližně kolem 1,16 mil. Kč bez DPH.
Ceny jsou včetně rozpočtové rezervy 10%, bez DPH a bez započtení nákladů nutných na
zhotovení projektové dokumentace, která činní cca 10% z ceny realizace.

11.

NÁVRH ETAPIZACE PŘÍPRAVY

Navržená opatření byla sestavena dle priorit z hlediska bezpečnosti dopravy (viz tabulka
níže). Priorita = akutnost řešit problémové místo.
Opatření byla navržena tak, aby byly minimalizovány náklady, avšak při dodržení
odpovídajících standardů především s ohledem na bezpečnost. Opatření tak lze provádět
jednak na základě plánované údržby jednotlivých komunikací (např. obnova vodorovného a
údržba svislého dopravního značení + zeleně) a jednak jako samostatné investiční akce.
Výčet jednotlivých stupňů přípravy dle náročnosti na přípravu a realizaci (viz. tabulka):
o

údržba

o

stanovení dopravního značení

o

ohlášení

o

DÚR + DSP

o studie + DÚR + DSP
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12.

ZÁVĚR

Dopravní studie Bezpečné cesty do škol se v první části zabývá analýzou současného stavu
dopravy na komunikacích v Městské části Praha Libuš, v části Písnice. Pro nápravu
negativních vlivů dopravy v Písnici a především na cestách do školy, byla do mapového
podkladu navržena studie moderních zklidňujících a bezpečnostních opatření, která usnadní
pohyb chodců a cyklistů a zároveň zajistí celkovou bezpečnost a přehlednost veřejného
prostoru na cestách žáků do školy. V rámci dopravní studie byla vybraná problémová místa a
některá variantně zpracována dle technické a finanční náročnosti.
Primárně byla řešena pěší doprav, cyklistická doprava je řešena především plošným
opatřením, tj. návrhem změny dopravního režimu na ZÓNU 30 a rozmístěním uklidňovacím
prvků (prahů) pro zpomalení dopravy.
Jako nejzásadnější dopravní problém Písnice je bezesporu zbytná tranzitní individuální
automobilová doprava (jak dle místního sledování dopravy, tak složení intenzit) v ulici
Libušská, která většinou nemá v obci ani zdrojové ani cílové místo. Vzhledem k uvažované
přípravě rekonstrukce lze v současnosti provoz na této komunikaci zklidňovat pouze lokálně
a dílčími opatřeními.
Na stavební varianty lze zahájit přípravu, resp. předat podklady investorům (projektantům)
probíhajících příprav staveb.
Ze šesti, resp. sedmi vytipovaných problémů lze na místní úrovni (MČ Praha Libuš)
okamžitě řešit 4 místa (P1+P3: okolí školy, P2: ul. K Vrtilce, P5: křižovatku Hoštická x
Putimská a P7: opravy povrchů. Všechna lze provést na stanovení místní úpravy
dopravní značení a jejich realizace je odhadnuta přibližně na 160.000,- a ž 260.000,- Kč
v závislosti na nutnosti oprav současných povrchů vozovek a chodníků.
Úpravy přechodů na Libušské (P4 a P6, ul. Ke kašně, a U Jednoty) spadají pod gesci
MHMP, jejich přípravu lze taktéž zahájit okamžitě (předat podnět na DOP MHMP).

13.

LITERATURA

Sbírka zákonů číslo 398/ 2009 – o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb
vyhláška č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
ČSN 73 61 10 – Projektování místních komunikací
ČSN 73 64 25 - 1 – Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly
a stanoviště – Část 1: navrhování zastávek
TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 85 – Zpomalovací prahy
TP 132 – Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích
TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 145 – Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi

Zapsal dne 8.11.2011
Ing. Květoslav Syrový
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------fotografie: Ing. Květoslav Syrový
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VYSVĚTLIVKY:
-

HDP

hlavní dopravní prostor (vozovka)

-

PP

přidružený prostor

-

DZ

dopravní značení

-

DÚR

dokumentace k územnímu řízení

-

DSP

dokumentace ke stavebnímu povolení

-

NAD

nákladní automobilová doprava

-

PID

Pražská integrovaná doprava

-

MHD

Městská hromadná doprava

-

IZS

Integrovaný záchranný systém (hasiči, záchranná služba, Policie)

-

SSZ

Světelné signalizační zařízení

-

ÚDI TSK

Útvar dopravního inženýrství – Technická správa komunikací

-

MHMP

Magistrát hlavního města Prahy

-

MČ

Městská část
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C - Finanční analýza
řazení dle problémových míst
Problémové
místo

P1

P2

název

OKOLÍ ŠKOLY

situace

specifikace problému

popis navrhovaného řešení

investor

rámcová /
propočtová cena

způsob
přípravy

1.1

VARIANTA 1

úprava dopravního režimu a značení

MČ PRAHA LIBUŠ

70 000 Kč

B

1.2

VARIANTA 2

úprava dopravního režimu a značení

MČ PRAHA LIBUŠ

85 000 Kč

B

1.3

VARIANTA 3

úprava dopravního režimu a značení

MČ PRAHA LIBUŠ

80 000 Kč

B

1
1
1

2.1

VARIANTA 1 - ZNAČENÍ

úprava značení

MČ PRAHA LIBUŠ

35 000 Kč

B

3

2.2

VARIANTA 2 - STAVEBNĚ

nový chodník

MČ PRAHA LIBUŠ

400 000 Kč

E

8

priorita řešení

ULICE K VRTILCE

P3

KŘIŽOVATKA K VRTILCE x L. COŇKA

3

dle variant PM 1

úprava dopravního režimu a značení

MČ PRAHA LIBUŠ

0 Kč

B

2

P4

PŘECHOD NA LIBUŠSKÉ - UL.KE KAŠNĚ

4

úprava SSZ + ZNAČENÍ

prodloužení mezičasu pro chodce vy špičkových
hodinách + doplněí značení (upozornění na přechod)

MHMP

120 000 Kč

B

4

P5

KŘIŽOVATKA HOŠTICKÁ x PUTIMSKÁ x L.
COŇKA

5

VARIANTA 1 - ZNAČENÍ

úprava DZ, umístění zpomalovacích polštářů

MČ PRAHA LIBUŠ

40 000 Kč

B

5

VARIANTA 2 - STAVEBNĚ

zúžení dopravního prostoru na minimum

MČ PRAHA LIBUŠ

130 000 Kč

C

9

P6

VLTAVICKÁ - U JEDNOTY

6

nový přechod

zřízení nového přechodu včetně navazujících chodníků
a přisvícení

MHMP

250 000 Kč

D

6

P7

ÚPRAVA POVRCHŮ V OKOLÍ ŠKOLY

7

úpravy povrchů, výtluků

lokální opravy a vysprávky povrchů

MČ PRAHA LIBUŠ

100 000 Kč

A

7

celkem:
celkem MČ PRAHA LIBUŠ:

Pozn.:

1 160 000 Kč

bez DPH

790 000 Kč

bez DPH

Ceny jsou včetně rozpočtové rezervy 10%, bez DPH a bez započtení nákladů nutných na zhotovení projektové dokumentace, která činní cca 10% z ceny realizace.

Legenda ke způsobu přípravy:
A - UDRŽBA
B - STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
C - OHLÁŠENÍ
D - DÚR + DSP
E - jednoduchá STUDIE + DÚR + DSP
Vysvětlivky:
DÚR - stavbu nutno umístit dle stavebního zákona
DSP - nutné stavební povolení dle stavebního zákona
STUDIE - nutno prověřit vztahy v území

ZŠ L. Coňka

