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Vyhodnocení přechodné úpravy v ulici Na Krutci 
 
Vážená paní vedoucí, 
dovolte nám reagovat na Vaši žádost týkající se vyhodnocení dopravního režimu ve 
zkušebním provozu ulice Na Krutci, kde došlo k zavedení jednosměrnosti k ulici 
Horoměřické mimo období ranní špičky (od 7 do 10hodin) v období od 01.08.2018 do 
31.12.2018. 
Na ostatní komunikační síti jsme nezaznamenali odlišnosti v uvedeném období, 
protože právě ranní dopravní špičky se zkušební provoz netýkal a také nebylo nutné 
přijmout organizační ani technická opatření. 
Za cenný zdroj informací považujeme statistická data o intenzitách provozu v ulici 
Na Krutci, ze kterých je patrné, že v období mimo ranní dopravní špičku jsou průjezdy 
touto ulicí nízké (cca 30 až 100 vozidel za hodinu). 
S ohledem na obslužnost lokality Staré Vokovice považujeme zmiňované opatření za 
nedoporučitelné k trvalému zavedení, protože zejména prodloužení objízdné trasy za 
průjezd ulicí Na krutci činí 2 km. Pro období dopravní špičky, kdy v ulici Horoměřické je 
zaznamenáváno pravidelné zdržení, není v současné době vhodné. 
Plně podporujeme zavedení opatření, která zvýší kapacitu na ulici Horoměřické. Jedná 
se o rozšíření komunikace Horoměřické na tři jízdní pruhy v uspořádání dva do centra 
a jeden z centra, s tím, že přidaný pruh ve směru do centra bude vyhrazen pro BUS.  
Rovněž podpoříme zpracování návrhu na změnu dopravního režimu na komunikaci 
Horoměřická před křižovatkou s ulici Evropská a ve světelné signalizaci, spočívající 
v povolení levého odbočení ve směru do centra také z pravého řadícího pruhu.  
S pozdravem 

 

Ing. Jan  H e r o u d e k    
ředitel  odboru  dopravních agend 
v z. Ing. Aleš Krejča v. r. 
Na vědomí :  ODA-O4 MHMP – vl.   
STEJNOPIS Za správnost vyhotovení Ing. David Nováček (podepsáno elektronicky) 
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