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Petice - za zachování a respektování pěší zóny v ulici Radlická

Vážení petenti,
Městská část Praha 5 dne 29. 02. 2016 obdržela Petici týkající se dopravní situace v prostoru
Radlické ul., na kterém je zaveden režim Obytné zóny. Po prověření situace na místě,
provedeném pracovníky odboru dopravy Ú MČ PS, odboru územního rozvoje Ú MČ PS a
Policie CR, uvádíme následující skutečnosti:

I) Odbor dopravy Ú MČ PS sejiž při povolování stavby bytového objektu Radlická č. o.
68 byl vědom zvýšené intenzity dopravy v tomto úseku Radlické ul., a proto přeměnil
stav, při kterém zde platil pouze zákaz vjezdu vozidel mimo dopravní obsluhy na
režim obytné zóny, přičemž vodorovným dopravním značením a užitým dopravním
zařízením zde byly definovány plochy pro parkování vozidel, a též prostory pro pěší
před objekty.

2) Pro zlepšení přehlednosti komunikace a zvýšení bezpečnosti provozu zde bude
provedena změna pozice stávajícího dopravního značení zákazu vjezdu vozidel.
s umožněním jízdy cyklistů a vozidlům MHD a dále budou instalovány dva
zpomal ovací prahy v místech před vstupy do objektů. Současně bude odbor
dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy požádán o prověření možnosti úpravy
světelné signalizace, která by omezila výjezd vozidel (netýkalo by se provozu Pražské
integrované dopravy) z této obytné zóny na ul. Radlickou. Vaše náměty týkající se
instalace závory, sloupků, apod. nebyla z důvodu zajištění veřejného přístupu na tuto
komunikaci přijaty. Totéž se týká i námi zvažované změny jednosměrnosti této
komunikace.

Závěrem uvádíme, že dotčené komunikace nejsou ve vlastnictví městské části Praha 5, a proto
by žádost o případné finančně náročnější úpravy bylo nutné směřovat na vlastníka, kterým je
hl. m. Praha.
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