PRA HA

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PRA GA

Odbor dopravních agend

PRA G

Odděíení silničního správního úřadu

4

pa A G u4 s MAGISTRA' T HLAVNÍHO mesm
pRAHv
'

HI HIH| |!I IHI I IJI I I I I!\I HIUI \I IHI H IHP.:I IHI V
MHMPXPATPVGT

.

-

Váš dopis zn.!ze dne;

Vyřizuje/tel.:
Ing. David Nováček

č. j.:

236 004 211

MHMP 56796312019

Počet listů/příloh: 110

Sp. zn.:
S—MHMP 12110512019

Datum:
28.03.2019

Světelná křižovatka Na Radosti - Hrozenkovská

dovolte mi reagovat na Váš podnět ve věci dopravní situace křižovatky Na Radosti -

Hrozenkovská. Reaguji s určitou prodlevou, která byla způsobena nutností opakovaně
prověřit skutečnosti v praxi.
Vámi popsané zdržení čítající 5 i více minut jsme nezaznamenali. Na základě
konzultace s organizací ROPID jsme neobdrželi informace o nepravidelnosti průjezdu

autobusů v této křižovatce, které by uváděnému zdržení odpovídalo.

Světelná signalizace je řízena dynamicky, což se mimo jiné prakticky projevuje v
zařazení zmiňované zelené vyklizovací šipky vlevo, pokud jsou k tomu splněny “určité
podmínky. Tato funkce byla ověřena přímo na místě samém.
Rovněž lze na křižovatce zaznamenat příjezd skupin vozidel v určitých vlnách a
z různých směrů, a to se projevuje velkou variací průběhu zeiených vjednotlivých
směrech.
Při celkovém posuzování dopravní situace na křižovatce bereme v úvahu provoz

vozidel a autobusů MHD jedoucích po trase Na Radosti — Plzeňská nebo po trase

Na Radosti — Hrozenkovská a máme za potřebné ponechat těmto vzájemně kofizním
pohybům přiměřenou vyváženost.

Zmiňované rozšíření prostoru na vozovce pro objíždění bohužel není v této křižovatce

možné s ohledem na danou uliční čáru přilehlé zástavby.
Věřím, že se mi podařilo poskytnout Vám dostatečnou odpověď. v opačném případě je
možné obrátit se přímo na zpracovatele této odpovědi.
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