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From: Richard Hunt < > 
Subject: Znovuobnovení rychlostního limitu 30 km/h ve spodní části ulice 
Na Krutci 
Date: 30 September 2019 at 12:21:31 CEST 
To: Dana Charvatova <dcharvatova@praha6.cz> 
 
Vážená paní Charvátová, 
 
omlouvám se, že zasílám odpověď později, než jsem slíbil, ale byl jsem minulý 
týden na služební cestě v zahraničí. 
 
Váš plán jsem sdílel se širší skupinou aktivních občanů Vokovic. Tři občané jsou 
se mnou zajedno v komentářích, které Vám tu předávám. Mám souhlas k 
uvedení jejich jmen a ke kopírování plného textu jejich odpovědí, které mi zaslali. 
 
Všichni tři vyzdvihují stejný bod. Předchozí limit 30 km/h začínal pod zastavěnou 
oblastí, jak si jistě připomenete z fotografií, které jsme poslali panu Sachlovi. 
Všichni věříme, že by teď limit měl začínat na stejném místě; tato pozice by byla 
nejlogičtější pro většinu řidičů, indikuje, že zde začíná zastavěná oblast.  
 
Kromě toho, očekáváme, že mnozí řidiči nebudou na tento limit brát ohled. Jedna 
z našich skupin navrhuje praktické řešení instalovat zrcadlo k ochraně obyvatel v 
okolí domu Na Krutci 15 před řidiči, kteří do této nebezpečné zatáčky najedou 
příliš rychle.  
 
Stávající plán nezahrnuje žádné opatření, které by pomohlo k posílení tohoto 
limitu. Jak jsem už dříve diskutoval, věříme, že ucelený soubor měření (spíše než 
nějaká levná varianta retardéru) bude nezbytná a věříme, že jste obdrželi nějaké 
další detailní návrhy. Mezitím budeme očekávat, že policie skutečně ohlídá 
dodržování tohoto nového limitu, až bude konečně nainstalován. 
 
Konečně, mnoho lidí vyjádřilo své překvapení a cynismus k tomu, jak dlouho 
trvalo dobrat se k tomuto rozhodnutí. Proto by bylo přínosné, kdyby instalace 
tohoto rychlostního limitu byla zavedena co nejdříve to bude možné. 
 
S  pozdravem 
 
 
Richard Hunt 
 
 
 
 
Karel S: 
 
Velmi oceňuji úsilí věnované znovuobnovení rychlostního limitu! 
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Z přiloženého obrázku není patrné, zda bude značka 30 km/h umístěna rovněž 
pod ulici Na křídle (kde byla původně). Bydlím se svými třemi dětmi Na krutci 17, 
v rohovém domě a musím říct, že každé ráno se o své děti bojím při přecházení 
silnice k autu. Nejvíc se bojíme aut vyjíždějících z poza rohu. Určitě bych ocenil, 
kdyby byla rychlost omezena již při vjezdu do obytné zóny. Z obrázku nepoznám, 
zda se s tím počítá, nebo zda omezení začne až u domu Na krutci 15. 
  
Pokud by bylo možno rovněž umístit zrcadlo tak, aby byla vidět přijíždějící auta 
z poza rohu, cítili bychom se mnohem bezpečněji. Současné zrcadlo míří do 
ulice Na křídle (a je nesmírně užitečné), nicméně nejsou v něm vidět auta 
přijíždějící z lesa. Některá vjíždějí do zatáčky kolem našeho domu opravdu velmi 
nebezpečně. 
 
Lucie S: 
 
Souhlasím s panem S, že by měla být dopravní značka 30km/h umístěna již pod 
ulicí Na Křídle ( kde byla původně). Při vjezdu do zatáčky je potřeba aby již řidiči 
zareagovali sníženou rychlostí, je to tam opravdu nebezpečné , za roh není vidět 
přijíždějící vozidlo. Navíc mi to přijde logičtější, jelikož obytná zóna začína ulicí 
Na Křídle. 
 
Nevíte prosím, jak se vyvíjí situace ohledně rozšířením chodníku na zákonnou 
normu ? Nevejde se tam ani dětský kočárek na ten chodník v zatáčce mezi 
ulicemi Na Krutci a Na Křídle. 
 
Pavel K:  
  
osobně se domnívám , že"30" v ulici Na Krutci je správně  , ale umístění značky 
je třeba na začátku i na konci ulice (zástavby)  -tedy obousměrně  a měřící 
stanici rychlosti do její poloviny  též  obousměrně. 
Dnes má měřící stanice zároveň se záznamem  SPZ  každá druhá vesnice. 


