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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
ING. MIROSLAV ZELENÝ
1. ZÁSTUPCE STAROSTY

Naše č.j
MC0566684/2012

Vyřizuje / linka

Pavlásková Renáta Mgr. /

Datum
06.12.2012

257000507

Vážení občané,
peticí jste se obrátili na MČ P5 ve věci žádosti o řešení dopravní situace v ul. Pekařská a okolí.
Po prověření a stanovisku Odboru dopravy ÚMČ P5 uvádíme následující informace:
1. Ul. Pekařská a další komunikace v prostoru mezi ul. Bucharova, Tichnova a Na Vidouli
nejsou ve vlastnictví hl. m. Prahy ani MČ Praha 5, ale jiných právnických osob (dle
katastru nemovitostí). Z tohoto důvodu nejsou zařazeny do sítě místních komunikací a
jejich dopravní režim je stanovován vlastníkem, a to na základě souhlasu příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Odboru dopravy ÚMČ P5) a vyjádření
příslušného orgánu Policie ČR.
2. Komunikace Pekařská a Schwarzenberská byly svými parametry, vč. oddělení prostoru
pro pěší, vždy koncipovány jako komunikace páteřní, přenášející dopravní zátěže, které
částečně odlehčují komunikacím Bucharova a Kukulova (vč. světelně řízených
křižovatek), a to do doby realizace Radlické radiály. Proto není Odborem dopravy
uvažováno o instalaci či schválení místní úpravy zamezující průjezdu vozidel těchto
komunikací.
3. V současné době je, dle informací Odboru dopravy, připravováno vlastníkem
komunikace Pekařská zřízení několika stavebních zpomalovacích prahů, které by mělo
zvýšit bezpečnost provozu.
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Jsme si vědomi, že vzrůstající dopravní zátěž komunikací na území hl. m. Prahy je obecným
jevem, a to velmi nepříznivým pro obyvatele podél těchto komunikací, nicméně při změně
dopravního režimu je vždy nutno vážit jakým způsobem se snížení dopravní zátěže v jedné
oblasti projeví na komunikační síti v širších souvislostech. Důvodem je skutečnost, že vozidla
bohužel "nezmizí", ale přitíží jiným komunikacím, přičemž v případě kongescí v prostoru
křižovatek i na komunikace, které svými stávajícími parametry na tyto dopravní zátěže nejsou
konstruovány, což je z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nežádoucí.
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