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Podnět - kolony v ul. Horoměřická

vážený pane
děkujeme Vám upozorněni, ale Městská část Praha 6 není kompetentní k prováděni změn ve světelné
signalizaci, což přisluši pracovníkům Magistrátu hl.m. Prahy. A proto Váš email postupujeme k dalšímu
prověřeni.

S pozdravem
Ing. Dana Charvátová
vedoucí odboru
Odbor dopravy a životního prostředí
'b]
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>' im

0
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23
Praha 6
Tel.: +420 220 189 410
E-mail: dcharvatova@praha6mz
Web http://www.praha6.cz

12.3.2019

BODY-I. txt

Dobrý den.
jsem občan Ruska, ale trvalé bydlím v Horoměřicích.
pracuji a každý den jezdím do práce k 8h.
od začátku noveho Školního roku zažíváme nepříjemné rána skoro každý den.
Tyká se to autobusové doPravk od Horoměřic do metra Bořislavka přes u1
Horoměřická. Kolony v ranníc hodinách se stali zvyklosti. Občas zpoždění
autobusu je více, než 20 minut.
Například dnes 9.10.2017 autobus Č. 356 směr Bořis1avka dorazil na konečnou
v 7:55h místo 7:27h. uzavřená ulice Na Krutci určitě zhoršila situaci, ale
táto situace je furt. podle mého uvážení může za to Špatné nastavený
semaforu na křižovatce ulic Horoměřická a EvroeSká. v fříioze najdete
obrázek google maps s dopravní situaci v Horomerické u ici v 7:46h. oá se
vidět, že Horoměřlcká ulice je zacpaná, zatímco Evropská je skoro bez
komelikace. NavĹc když jsem v{stoupi1 z autobusu v 7:55h, výfoti1 jsem
křizovatku, na které skoro ne yli vůbec žádná auta, kromě přijíždějících Z
Horoměřické. NěvĹm, z jakého důvodu pár aut, přijíždějících z u1.
Liberijská, mají přednost před stovkami aut z u1 Horoměřická. jenom oprava
režimu semaforu by mohla výrazně zlepšit situaci.
Táto situace se opakuje skoro každý všedni den, a Ĺe nesnesitelná. jízda,
která má trvat 9 minut, je fakticky 3x delŠí. Stov y lidí každodenně trpí,
máji zpožděni do práce a do školy.
Kdy by tato situace byla způsobená hustým provozem, se dá to fochopit. Ale
když vidím na své vlastní očí, že ze strany Horoměřické je ko ona na 20
minut, ale z ostatních stran skoro auta nejsou, to štve.
jsem cizinec, ale mám platnou jízdenku, a mám nárok na normální dopravu bez
neodůvodněných každodenních zpoždění.
žádám vás v zájmu celé obci Horoměřice prozkoumat možnosti zlepšení
dopravní situaci, respektive autobusové dopravy.
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RE: Řešení dopravní situace křižovatky Evropská/Horoníěřická

"

Dobrý den přeji,
děkuji vám za poskytnuté informace.
Dnešní(12.10.2017) kolona na ulici Horoměřická byla dlouhá 2,9km (počítáno od zaČátku kolony na
křižovatku s Evropskou ulicí). průjezd trval od 7:29 do 7:57, tedy téměř půl hodiny.
V koloně stály samozřejmě i autobusy linek 316 a 356, které tím pádem také nabírají velké zpoždění. Interval
na semaforu na křižovatce Horoměřická/Evropská je ze směru od Horoměřické stále stejný, tedy nebyl
prodloužen.
Taktéž na místě nebyla Žádná hlídka policie, která by řídila provoz na křižovatce ručně.
Obyvatelé obcí Holubice, Tursko, Svrkyně, Velké Přílepy, Statenice, Horoměřice, Nebušice a dalších, kteří
denně dojíždějí na Prahu 6 a dále do zaměstnáni nebo s dětmi do škol, mají v zásadě jen tyto možnosti.
Bud'to trasa přes:
l) ulici Horoměřická, kde jsou aktuálně kolony dlouhé cca 3 km
2) Suchdol, kde například včera mezi 7-8 hodinou ranní dosahovala kolona až k prodejně Lidl(na
křižovatku ulic Únětická/Suchdolská)
3)
4)

Lysolaje (včera v 7:30 kolona až ke křižovatce ulic Lysolajské údoH/Hluboká)
Přední Kopaninu, a dále na ulici Evropská, kde je kolona na D7 až k odbočce na Středokluky)

Tento stav je nadále neudržitelný a apeluji hlavně na příslušné dopravní odbory Prahy 6 a magistrátu HMP (v
kopii tohoto e-mailu), aby se touto situací začaly zabývat.
Aktuálně rozhodně neprospěla ani rekonstrukce a vyhrazeni jednoho jízdniho pruhu pro MHD na Evropské
ulici ze směru od letiŠtě.
Není možné tento vyhrazený pruh, alespoň po dobu rekonstrukce v ulici Vokovická (tedy do 20.11.2017)
zrušit?
Osobně jsem pro trvalé zrušeni tohoto vyhrazeného pruhu v celém úseku D"voká Šárka nádraž'Vokov"ce.
V tomto úseku je pro obyvatele Prahy 6 k dispozici tramvajová trat', takže vyhrazený pruh slouží jen pro
potřeby linky 119 z letiště.
ProČ jsou cestujÍcÍ mhd z letiště preferováni na úkor obyvatel Prahy 6 a Prahy západ, kteří denně dojÍžději do
Prahy autem?
Samostatnou kapitolou je pak proběhlá rekonstrukce ulice jugoslávských partyzánů, která z dřive 4 pruhé
komunikace (navazujici na obdobné komunikace ulic Roztocká a Podbabská) udělala každé ráno ve směru
k Vítěznému náměstí prakticky parkoviště (viz kolony přes celý Suchdol až k Lídlu).
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Nicméně zpět k nejpalčivějšímu tématu, žádám tímto o urychlené kroky k posíleni průjezdnosti křižovatky
Evropská/Horoměřická, ať už úpravou intervalu semaforu nebo ještě lépe pomoci ručního ovládáni hlídky
policie.
A zrušením vyhrazených jIzdních pruhů pro MHD na ulici Evropská, alespoň po dobu rekonstrukce v ulici
Vokovická.
Díky

Subject: re: Řešení dopravní situace křižovatky Evropská/Horoměřická
Dobrý den,
děkujeme Vám za poskytnutou informaci a sdělujeme, že o situaci již byl informován útvar, do jehož
kompetenci patři řízeni dopravy, k možným opatřením ve špičkových hodinách dle aktuálních personálních
možnosti tohoto útvaru. Zároveň naši kompetentní pracovnici zjišťuji možnosti úpravy mezičasů světelného
signalizačního v křižovatce ulic Evropská a Horoměřická k minimalizaci dopadů Vámi uvedeného opatřeni při
současném zachováni plynulého provozu na páteřní komunikaci Evropské. V případě kladného výsledku
šetření bude o možnostech řešeni informován příslušný silniční správní úřad (Magistrát hl. m. Prahy) k
zajištěni následných opatřeni.
Závěrem Vám ještě jednou děkujeme za snahu o zlepšení dopravní situace v Praze.

Subject: Řešení dopravní situace křižovatky Evropská/Horoměřická

Dobrý den přeji,

12.3.2019

Stránka č. 3 z 3

vzhledem k probihajÍcÍ rekonstrukci křižovatky Vokovická/Evropská došlo k úpravě (zjednosměrnění) ulice Na
Krutcí.
Všechna vozidla, která dřive mohla odbočit z ulice Horoměřické do ulice Ke Krutcí, musí nyní pokračovat po
ulici Horoměřická.
Tim pádem dochází hlavně ve všedních dnech, mezi 7-8 hodinou ranní, k tvorbě kolon.
Dnes, 10.10. 2017 v 7:20, byla kolona ze směru od Horoměřic 3,8 km dlouhá, cesta od začátku kolony na
křižovatku s Evropskou ulicI trvala 50 minut. Přičemž v normálním všedním dni je tato cesta průjezdná do 10
minut.
Vzhledem k tomu, že rekonstrukce křižovatky Vokovická/Evropská má dle vyjádření Dopravního odboru
Prahy 6 trvat do 20.11.2017, žádám vás tímto o zajištěni lepši průjezdnosti křižovatky
Horoměřická/Evropská, ideálně ručním řIzenim semaforu policistou.
Obdobnou žádost dle poskytnutých informací podali Dopravní odbor Prahy 6.
Díky za vyřízenI žádosti.

Tento e-mail včetně příloh obsahuje důvěrné informace a je určen výhradně jeho adresátovi. Pokud
jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte o tom prosím odesílatele a neprodleně jej vymažte ze
systému. Neoprávněné šířeni, kopírování, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je zakázáno.
Odesílatel neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku komunikace
prostřednictvím e-mailu.
This e-mail and any files attached to it are confidential and intended solely for the named addressee.
If you have received this e-mail in error please contact the sender and delete it from your system
immediately. Illegal distribution, copying, modification and disclosure of its content is prohibited.
The sender of this e-mail shall not be held liable for any errors or loss of contents that may be caused
by communication via e-mail.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

NAŠE Č.J.:
VYŘIZUjE:
TELEFON:
E-MAIL:
DATUM:

MCP6 137178/20177 OOP 019/17
Ing. Radek Polák
220 189 358
rpolak@praha6.cz
2017-11-29

Směrnost ulice Na krutci
vážený pane architekte,
reagujeme na Vaše podání, týkající se směrnosti ulice Na Krutcí. Na základě průběžně opakovaných
podnětů obyvatel Vokovic, zejména z ulice Na Krutcí a Vokovická, jsme se zabývali úvahami
na zavedení jednosměrného provozu citované komunikace. Nedávno dokončená úprava křižovatky
Vokovická x K Červenému vrchu však jednoznačně potvrdila to, co jsme se místním obyvatelům vždy
snažili vysvětlit a to, že zamezením průjezdu ve směru od Nebušic, jenerálky atd. k Evropské, dojde
ke kolapsovým stavům na Horoměřické. Reálné úvahy o trvalém zjednosměrnění tedy nejsou
na pořadu dne, byt' na to doplácí obyvatelé dřive klidné zástavby Vokovic.

S pozdravem

Ing.
na Charvátová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

řäd městské části Praha 6
Čs. armády 23
160 52 PRAHA 6

Teľ. ústředna: 220 189 111
E-podatelna: podatelna@praha6.cz
http://www.praha6.cz

lČ:
00063703
DlČ:CZ00063703
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Urad mestské časti prafia 6

L

Dořuceno: 23 ,11.2017

Úřad MČ Praha 6
Odbor dopravy a životního prostředí
Čs. armády 23/601
Ing. Dana Charvátová
vedoucí odboru

MCP6 137178/2017
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V Praze 15. 11. 2017

Vážená paní inženýrko,

obracím se na Vás s žádostí ohledně současného stavu dopraýy z městské části Praha - Nebušice od
centr4 tedy zejména v rámci Prahy 6 do Dejvic, Vokovic na Cervený Vrch a podobně.
Vlivem uzavírky (zjednosměmění) ulice Na Krutcí musí všichni, kdo potřebují jet směrem z
Nebušic a Jenerálky směrem na Krutec, nyní pokračovat úl. Horoměřická až na Evropskou, i když
potřebují do oblasti Vokovic. Řada lidí např. z Nebušic ve Vokovicích pracuje, děti sem dojíždějí do
škol, do ZUŠ. Tito všichni musí potom uzavírku objíždět. Nejde jen o prodlouženi trasy, ale také
větší dopravní zátěž okolí.
Nejhorší je situace ráno, kdy na tuto dopravní úpravu doplácejí lidé využívající městskou
hromadnou dopravu. Autobusy nejen nabírají zpoždění, ale např. cesta z Nebušic na metro trvá
místo devíti minut i 30-40 minut. Stovky lidí, mezi nimi mnoho školních dětí, tak musí vstávat a jet
mnohem dříve, aby měly jistotu, že se dostanou do práce či školy včas. Přitom preferování MHD
coby ekologické dopravy by mělo být ve veřejném zájmu.
Proto se na Vás obracím s žádostí, aby byl dopravní režim obousměrné komunikace co nejdříve
obnoven.
Při této příležitosti se Vás chci zeptat, zda se zakládá na pravdě informace, že se kvůli soukromému
investičnímu záměru v okolí tzv. Aritmy (vrchol Vokovic) uvažuje o trvalém zjednosměmění ulice
Na Krutcí. To by znamenalo zvýhodnění soukromého záměru na úkor veřejného zájmu, ekologické
dopravy a pohodlí občanů Prahy.
Děkuji a jsem
s pozdravem

kontakty:

27.11.2017 14:59

Vážený pane

.
.
Předín uhce Na Krutci
ět

,

obracím se na vás jako radního pro oblast dopravy. Do 20. 1 l. 2017 byla dočasně
zjednosměměna ulice Na Krutcí, Praha 6. Zaznamenala jsem informaci, že Praha 6 má záměr
tuto ulici zjednosměmit trvale. Můžete mi prosím sdělit, zda je tato informace pravdivá?
Přechodné zjednosměměni ulice Na Krutcí způsobilo kolaps dopravy v ulici Horoměřická a v
návaznosti na to i v dalších oblastech (např. ulice V Podbabě). Z jakého důvodu by k trvalému
zjednosměměni mělo dojít a jaká opatřeni by v případě trvalého zjednosměmění byla přijata,
aby se tento kolaps neopakoval?
Děkuji Vám předem za vyjádřeni.
S pozdravem

Odpověď:
Vážená pani
11ä základě prl°lběžně ol)akovaných podnětů obyvatel Vokovic, zejména z ulice Na krutc.i a
Vokovická, jsme se opravdu zabYvali úvahami na zavedení jednosměr.ného provozu citované
komunikace. Nedávno dokončená úprava křižovatky Vokovická x K Červenéniu vrchu však
jednoznačně potvrdila to, co jsme se místním obyvatelům vždy snažili vysvětlit a to. že
zamezeniin průjezdu ve sn.iěru od Nebušic-, Jenerálky aid. k Evropské, do.jde ke kolapsovýn.í
stavům na Horoniěřické. Reálné úvahy o trva1én:i 7,iednosn]ě1]1ění tedy ne,jsou na pořadu dne,
byt' na t'o doplácí obyvatelé dříve klidné zástavby Vokovic.

