
 

Mail od paní doktorky Růžičkové: 

 

11. 1. 2014 v 15:57, jruzicka11@seznam.cz: 

 

Vážení pánové,  

na Spořilovskou ulici směrem k D1 stále vjíždějí z JS každý den stovky těžkých kamionů. 

Dostáváme početné stížnosti od obyvatel. Jde zejména o nutnost výraznějšího označení 

zákazu sjezdu na Spořilovskou. Na zelené proměnné tabuli nad JS také není proměnný 

směr odbočeni, na kterém je značené Brno. Dobré značení je až po sjezdu z JS na 

Spořilovskou. Prosíme Vás tedy o nápravu.  

Nejlépe vystihují situaci tyto 3 vybrané komentáře obyvatel :  

Jen si myslím, že budeme muset požadovat výraznější označení sjezdu na Spořilovskou. U 

sjezdu totiž chybí zákaz vjezdu kamionů na Spořilovskou. Vidím to z okna, kamion sjede na 

Chodovskou, na Chodovské je zákaz vjezdu kamionů, zpomalí/zastaví. Ti slušní to otočí a 

najedu zpět na JS, většina jich ale potom pokračuje po Spořilovské. Pak jsou ovšem tací, 

kteří ani nezpomalí a jedou rovnou po Spořilovské…  

Nejvice je videt ta velka zelena promenna tabule nad JS. Tam ale bohuzel neni promenny 

smer odboceni, na kterem je znacene Brno. Dobre znaceni je az kdyz sjedete z JS a pak 

kdyz najizdite na Sporilovskou. To ale uz muze byt pozde kdyz vezete 20t kolos plny 

mandarinek. Tak radsi pokracujte, nez byste riskovali ze se tam nekde kousnete a 

mandarinky se budou sypat az k tramvaji….  

Ne stovka, ale stovky. Ja bych si tipnul, ze je to jiste vice nez 500 kamionu za 24 hodin smer 

D1. Kdyby policie dusledne vybirala pokuty, tak je za chvilku zaplaceny most u Kacerova...  

Někteří nespokojení obyvatelé Spořilova také informovali v této věci média. Byli jsme 

osloveni zda chceme tuto věc medializovat. Ctíme samozřejmě určitou dobu hájení než si 

řidiči opatření osvojí. Jsme vděční za opatření Kačerov, ale domníváme se, že by bylo dobré 

důsledněji vyžadovat plnění povinností ze strany Policie, přesně tak jako tomu bylo při 

zákazu vjezdu kamionů nad 12 tun na JS od září 2010. Je to důležité zejména nyní,  kdy na 

Spořilovské celodenně stojí již 2 měsíce kolony kamionů ve směru od D1 kvůli zúžení 

vozovky na JS, kde se staví protihluková stěna. V této záležitosti také evidujeme stížnosti, že 

se na stěně celých 14 dnů o svátcích nepracovalo, ačkoliv byly z hlediska počasí i minimální 

dopravní zátěže naprosto ideální podmínky. Jistě chápete, že každý den, kdy tu celodenní 

kolony tisíců těžkých kamionů nebudou, je pro obyvatele u Spořilovské nesmírně důležitý. V 

této souvislosti je ale milé, že se našimi podněty zabýváte a  snažíte se nám opravdu pomoci 

(viz. interpelace ing. Vacha na minulém zastupitelstvu a odpověď pana náměstka Nouzy na 

řešení kolon kamionů na Spořilovské ve směru od D1 po dostavbě stěny na JS).  
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S pozdravem a poděkováním  

RNDr. Jana Růžičková, CSc., Občanské sdružení SOS Spořilov 

 

 


