Příloha č. 1
aktualizováno 26.10.2009

Přechody pro chodce na území MČ Praha 11 – zvýšení bezpečnosti chodců
NOVÉ PŘECHODY, NOVÉ PŘEJEZDY PRO CYKLISTY, BAREVNÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ
■ opatření na přechodech – realizace MHMP
■ opatření na přechodech – realizace MČ P11
■ opatření na přechodech – realizace MČ P11 – doporučení MHMP

Číslo podnětu
číslo přechodu
dle pasportu
1
není
mezi
193,194
2
č. 76
3
č. 68
4
č. 93
5
č. 96
6
č. 59
7
č. 119, 56
8
č. 116

lokalita

detail problému, návrh řešení

SSÚ, správce komunikace

doporučení MHMP – OD
+ realizace

přechod přes ul.
Starochodovskou – průchod
od Bartůňkovy ul. od M
Opatov

vyznačit nový přechod pro chodce – pohyb lidí od
stanice metra Opatov
pozor – přechod pro chodce umístit mimo cyklotrasu
A 22

SSÚ MČ P11
III. tř. – správce TSK

ul. Opatovská – Metodějova

SSÚ MHMP
I. tř. – správce TSK

ul. Opatovská – u zastávky
MHD Horčičkova

provést barevnou (červenou) vodorovnou úpravu
přechodu pro chodce - přechod k ZŠ Ke Kateřinkám
1400
provést barevnou (červenou) vodorovnou úpravu
přechodu pro chodce - přechod k ZŠ Mendelova

MHMP nedoporučuje vyznačit
přechod pro obytný charakter
komunikace s nízkými intenzitami
aut. dopravy,
navržena obytná zóna
MHMP požádá TSK o bezbariérové
úpravy a prvky pro nevidomé

SSÚ MHMP
I. tř. – správce TSK

MHMP nevydal stanovení,
nesouhlasí s úpravou

ul. Tőrkova – Květnového
vítězství

provést barevnou (červenou) vodor. úpravu přechodu
- přechod do staré zástavby a k „M“ Chodov

SSÚ MHMP
I. tř. – správce TSK

zařazeno do seznamu BESIP, TSK –
ÚDI zpracoval PD v 8/2009

ul. Květnového vítězství –
Benkova

provést barevnou (červenou) vodor. úpravu přechodu
- přechod k poště a ZŠ a MŠ Chodov

SSÚ MČ P11
II. tř. – správce TSK

úprava realizována

ul. Výstavní – K Jezeru

provést barevnou (červenou) vodorovnou úpravu
přechodu pro chodce - přechod k ZŠ Mendelova

SSÚ MHMP
I. tř. – správce TSK

MHMP nevydal stanovení,
nesouhlasí s úpravou

ul. Hviezdoslavova –
u SVO 422749

provést barevnou (červenou) vodorovnou úpravu
přechodu pro chodce - přechod k ZŠ Mendelova

SSÚ MČ P11
II. tř. – správce TSK

zařazeno do seznamu BESIP, TSK –
ÚDI zpracoval PD v 8/2009

ul. Hviezdoslavova –
Mirošovská

provést barevnou (červenou) vodorovnou úpravu
přechodu pro chodce - přechod ke zdrav. zařízení
Palas Athéna

SSÚ MČ P11
II. tř. – správce TSK

úprava realizována

9
č. 111
10
č. 22
11
není
u č. 41
12
č. 76
13
č. 146
14
č. 88
15
č. 89
16
č. 164
17

ul. Hviezdoslavova 1599

ul. Květnového vítězství – u
zast. MHD Šperlova
přejezd cyklistů přes ul.
K Horkám cyklostezkou
A 41
šikmý přechod pro chodce u
zast. MHD Metodějova v ul.
Opatovská
přechod přes ulici Na Jelenách
u zast. MHD „U Dálnice“
ul. Opatovská x Chilská
sjezd z ul. Chilské
nájezd na ul. Chilskou
přechod přes ul. Roztylská – u
zast. MHD Na Jelenách

provést barevnou (červenou) vodorovnou úpravu
přechodu pro chodce - přechod u obchodu Albert a
k poště
provést barevnou (červenou) vodorovnou úpravu
přechodu pro chodce

SSÚ MČ P11
II. tř. – správce TSK

zařazeno do seznamu BESIP, TSK –
ÚDI zpracoval PD v 8/2009

SSÚ MČ P11
II. tř. – správce TSK

úprava realizována, provedeno také
přisvícení

vybudovat nový přechod - chybí přechod pro chodce
+ přejezd pro cyklisty přes ul. K Horkám (u odbočky
k bowlingu), navazuje na úpravu křižovatky Mír.
hnutí x K Horkám x Ke Stáčírně
vyznačit reliéfní dlažbou navádění a vodící pruhy
v přechodu pro nevidomé -problematický přechod
pro nevidomé občany
z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců přemístit
přechod směrem k Chodovu + vybudovat nový
přejezd pro cyklisty
provést bezbariérovou úpravu v souvislosti
s vedením cyklotrasy
provést bezbariérovou úpravu v souvislosti
s vedením cyklotrasy
provést bezbariérovou úpravu v souvislosti
s vedením cyklotrasy
nový přejezd pro cyklisty + bezbariérová úprava

SSÚ MHMP
I. tř. – správce TSK

řešeno samostatně - cyklostezka

SSÚ MHMP
I. tř. – správce TSK

MHMP požádá TSK o bezbariérové
úpravy a prvky pro nevidomé

SSÚ MHMP
I. tř. – správce TSK

Vybudování stavebně řešeného zpomalovacího
retardéru z důvodu nepřehledné dopravní situace
(zvýšený počet automobilů v okolí zdravotnického
zařízení Medicentrum).
Děti z oblasti Roztyly – východ procházejí do ZŠ
Pošepného náměstí. Přechod přímo navazuje na
podchod. Podnět byl projednán OŽP – SSÚ Praha 11
a Policií ČR – DI Praha 4.

SSÚ MČ P11
III. tř. – správce TSK

zařazeno do seznamu BESIP, MHMP
požádá TSK o návrh vhodných
bezpečnostních opatření
MHMP požádá TSK o bezbariérové
úpravy a prvky pro nevidomé
MHMP požádá TSK o bezbariérové
úpravy a prvky pro nevidomé
MHMP požádá TSK o bezbariérové
úpravy a prvky pro nevidomé
zařazeno do seznamu BESIP, MHMP
požádá TSK o návrh vhodných
bezpečnostních opatření
MHMP nezařadí do rozpočtu BESIP,
nebude realizováno

SSÚ MHMP
přejezd křiž. – správce TSK
SSÚ MHMP
přejezd křiž. – správce TSK
SSÚ MHMP
sjízdná a nájezdná rampa
SSÚ MHMP
I. tř. – správce TSK

č. 145
č. 358

přechod přes ul. Kaplanova
vedoucí do podchodu pod ul.
Ryšavého

NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY – PŘISVÍCENÍ, PRAHY, SSZ
Číslo podnětu
číslo přechodu
dle pasportu
18

lokalita

detail problému, návrh řešení

SSÚ, správce komunikace

doporučení MHMP - OD

ul. Květnového vítězství Benkova

provést přisvícení přechodu - přechod k poště a ZŠ a
MŠ Chodov

SSÚ MČ P11
II. tř. – správce TSK

zařazeno do seznamu přisvětlení
přechodů

přechod přes ul. Roztylská – u
zast. MHD Na Jelenách

přisvítit přechod - nedostatečné osvětlení přechodu,
vysoká rychlost projíždějících automobilů (pozn.
koordinovat s vybudováním přejezdu pro cyklisty a
bezbariérové úpravy)

SSÚ MHMP
I. tř. – správce TSK

- v 8/2009 projednáno s MHMP,
zpracována proj. dokum. TSK – ÚDI
(vč. přejezdu pro cyklisty)

přechod přes ul. Tőrkova u
kostela sv. Františka z Assisi

přisvítit přechod - nedostatečné osvětlení přechodu,
vysoká rychlost projíždějících automobilů

SSÚ MHMP
I. tř. – správce TSK

zařazeno do seznamu přisvětlení
přechodů

přechod přes ul. Výstavní – u
křižovatky Staňkova x
Výstavní
přechod přes ul. Květnového
vítězství u zast. MHD
Šperlova
přechody přes ul. U
Kunratického lesa u OC
Chodov - SSZ

přisvítit přechod - nedostatečné osvětlení přechodu

SSÚ MHMP
I. tř. – správce TSK

přisvítit přechod - nedostatečné osvětlení přechodu

SSÚ MČ P11
II. tř. – správce TSK

provést kontrolu provozu SSZ, příp. seřízení SSZ na SSZ část dne přeblikává automaticky pro
automobily červená, aniž signál vyvolá chodec,
některé automobily projíždějí na červenou
- bude provedeno v rámci rozšíření vjezdu na
Parking Centra Chodov
úprava SSZ – doplnění světelné odbočovací šipky problematické odbočení vlevo z ul. Opatovská (směr
Háje) do ul. Křejpského a v opačném směru z ul.
Opatovská do ul. Ke Kateřinkám
provést zdůraznění svislého (omezení rychlosti na 30
km/h), příp. vodor. dopravního značení (nápis
POZOR DĚTI), příp. umístění zpomalovacího prahu
z důvodu zvýšení bezpečnosti

SSÚ MČ P11
II. tř. – správce TSK

zařazeno do seznamu přisvětlení
přechodů, v 8/2009 zpracována PD
TSK – ÚDI – ochranný blok
zařazeno do seznamu přisvětlení
přechodů, již zpracována projekt.
dok., realizace v r. 2010
provedeno

č. 96
19
č. 145

20
č. 92
21
č. 58
22
č. 22
23
č. 154,156

24

křižovatka Opatovská x Ke
Kateřinkám/ Křejpského

č. 77
25
č. 282

přechod pro chodce v ul.
Hlavatého u křižovatky s ul. K
Milíčovu

SSÚ MHMP
I. tř. – správce TSK

projednává MHMP s Policií ČR a
ELTODO

SSÚ MČ P11
III. tř. – správce TSK

instalována dopravní značka „Pozor
děti“

INFORMATIVNÍ RADARY – informativní ukazatelé rychlosti – 15 ks – návrhy umístění
► Závěr MHMP k instalaci info radarů: radarové ukazatele rychlosti doporučujeme umísťovat do míst, kde komunikace mění svůj charakter z extravilánu do intravilánu. Cílem
ukazatele v takovém případě je upozornit řidiče na skutečnost, že na komunikaci se pohybuje mnohem více chodců.
č.

varianta

č. SVO

ulice

směr umístění info radarů

SSÚ, správce

doporučení MHMP-OD

realizace

1

422048

Opatovská

metro Háje

SSÚ MHMP

NE

2

422040

Opatovská

křiž. Opatovská/ Křejp., Ke Kateřinkám

SSÚ MHMP

NE

3

422203

Výstavní

křiž. Výstavní/ Hviezdoslavova

SSÚ MHMP

4

423064

Mírového hnutí

křiž. Mírového hnutí/ Matúškova

SSÚ MHMP

ANO

5

423073

Mírového hnutí

křiž. Mír. hnutí/ Květnového vítězství

SSÚ MHMP

ANO

(SVO není vpravo ve směru
jízdy)

MHMP projedná instalaci
info radaru

(SVO není vpravo ve směru
jízdy)
ANO – bude přemístěn na SVO
č. 422229
MHMP – SVO č. 422207

6

VAR. 1

423122

Mírového hnutí

křiž. Mírového hnutí/ Brodského

SSÚ MHMP

-----

6

VAR. 2

423120

Mírového hnutí

křiž. Mírového hnutí/ Brodského

SSÚ MHMP

ANO

7

VAR. 1

423131

Mírového hnutí

křiž. Mírového hnutí/ Benkova

SSÚ MHMP

ANO

7

VAR. 2

423129

Mírového hnutí

křiž. Mírového hnutí/ Benkova

SSÚ MHMP

-----

8

425323

Ke Stáčírně

křiž. Ke Stáčírně/ Mír. hnutí, K Horkám

SSÚ MČ P11

ANO

9

422820

Hviezdoslavova

křiž. Hviezdosl./ Michn., Hněvkovského

SSÚ MČ P11

NE

(SVO není vpravo ve směru
jízdy)

10

VAR. 1

422814

Hviezdoslavova

Litochlebské nám.

SSÚ MČ P11

ANO

10

VAR. 2

422812

Hviezdoslavova

Litochlebské nám.

SSÚ MČ P11

-----

11

425407

Tőrkova

Litochlebské nám.

SSÚ MHMP

NE

12

426965

Ryšavého

metro Roztyly

SSÚ MHMP

ANO

13

426962

Ryšavého

metro Chodov

SSÚ MHMP

ANO

14

427705

Roztylská

metro Chodov

SSÚ MHMP

ANO

(SVO není vpravo ve směru
jízdy)

15

VAR. 1

427694

Roztylská

křiž. Roztylská/ Na Jelenách, U Kunr.
lesa, Kunr. spojka

SSÚ MHMP

ANO

15

VAR. 2

427696

Roztylská

křiž. Roztylská/ Na Jelenách, U Kunr.
lesa, Kunr. spojka

SSÚ MHMP

-----

UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK IP6
□ DZ reflexní IP6 – realizace MČ P11

- 30 ks:

Č. přechodu pro chodce dle pasportu

přechod umístěn v ulici

SSÚ, správce komunikace

realizace

□ přechod č. 145

ul. Roztylská

SSÚ MHMP

ANO

□ přechod č. 148

ul. U Kunratického lesa

SSÚ MČ P11

ANO

□ přechod č. 150

ul. U Kunratického lesa

SSÚ MČ P11

ANO

□ přechod č. 137

ul. Ryšavého

SSÚ MHMP

ANO

□ přechod č. 158

ul. Pod Chodovem

SSÚ MHMP

ANO

□ přechod č. 32

ul. Ke Stáčírně

SSÚ MČ P11

ANO

□ přechod č. 36

ul. Ke Stáčírně

SSÚ MČ P11

ANO

□ přechod č. 22

ul. Květnového vítězství

SSÚ MČ P11

ANO

□ přechod č. 49

ul. Mírového hnutí

SSÚ MHMP

ANO

□ přechod č. 54

ul. Výstavní

SSÚ MHMP

ANO

□ přechod č. 106

ul. Hviezdoslavova

SSÚ MČ P11

ANO

□ přechod č. 111

ul. Hviezdoslavova

SSÚ MČ P11

ANO

□ přechod č. 5

ul. Opatovská

SSÚ MHMP

ANO

□ přechod č. 67

ul. Opatovská

SSÚ MHMP

ANO

□ přechod č. 82

ul. Ke Kateřinkám

SSÚ MČ P11

ANO

