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Dopravní situace Na krutci
Yážený pane doktore,

v ulici Na krutci. Doíazy z Vašeho
minulého dopisu byly zodpovězeny a, to konkrétně, nikoliv univezálním textem, jak uvádíte.
Samozřejmě, že některé pasáže se v dopisech opakují, což je důsledek totožných témat - tomu se
snad nelze divit, Odpovědi však vždy reflektují text konkrétního podání. Důrazně se ohrazujeme
proti nařčení, že používáme zavádějící argumentaci a také není zřejmé, proč předem varujete
před uváděním informací, které s problémem nesouvisí, či dokonce informací nepravdivých (minulá
odpověd'takové neobsahovala). Jsme nadále toho názoru, žekdyžse velká část dopravy z Evropské
přesune na plánovanou radiálu, vytvoří se prostor pro většípropustnost Horoměřické, v důsledku
čehožbudeme moci zamezit průjezdu ulicí Na krutci bez rizika dopravních kongescí na Horoměřické.
Dozajista máte pravdu, že zlepšenísituace na Horoměřické přiláká určitémnožství dopravy z jiných
komunikací (Foďbabská-- Jugoslávs§eh partyťanů), ale nepůjdeozásadní-rozsaft, jenž by nedovotii
zklidnit dopravu ve Vokovicích.
K Vašim otázkám uvád íme násled uj ící:
ad 0) Možná, že v ranní dopravní špičcenejezdíte směrem na Evropskou, ale českýřidič přišel na to,
že kdyžje na Vokovické dopravní kolona, můžeji zčásti objet v trase V středu - V Nových Vokovicích
- K Cervenému vrchu a při návratu na Vokovickou má přednost zpfava. Proto zvažujeme v minulém
dopise zmiňované zjednosměrnění, jenž Vám nebylo jasné.
ad 1)Vtutochvíli považujemenašemožnosti sníženílADvulici Nakrutci zavyčerpané.Jakjižbylo
řečeno, zjed nosměrněn í, či dokonce přehrazen í kom u n ikace je nereálné.
ad 2) Máte pravdu, že šířechodníku před domem 84117 a cca před polovinou domu 805/15
neodpovídá normovým požadavkům, což je poplatné době vzniku chodníku. Jelikož chápeme Vaši
ávce komunikace o rozšířeníchodníku na normovou hodnotu
a jsme přesvědčeni, že toto by neměl být zásadnější problém.
o jízdnípruhy využítjižnístranu vozovky (naproti domům) a
mezi chodník a vyosenou vozovku situova
ni, což však bude
vy. Hustý živý plot (izolačnízeleň) by byl
hlediska vhodnějš
zejména by zachytával značnou ěást prachu z komunikace,
ad 3) Tak jde samozřejmě především o obyvatele Jenerálky, Nebušic, ale i Horoměřic a další.
Očekáváme Vaši argumentaci, že Nebušice, ani Horoměřice nepatří pod MČ Praha 6 a proto rovnou
uvádíme, že dopravní režimy nespadají do působnosti samosprávy (volených zástupců), nýbž jde
o přenesenou pŮsobnost státnísprávy, kterou vykonáváme mj. i pro územíNebušic,
Ad 4) Vlastníkem je Hlavní město Praha, avšak změna dopravního režimu není věcí vlastníka, nýbrž
silničníhosprávního úřadu, tedy našeho odboru.
reagujeme na Vaše druhé podání, týkajícíse dopravní situace

,-

S pozdravem

iv'lěstská část Praha 6

\jřad městské části
odbor dopravy
; životníhoorostředí

Cs, arraády 23,'PSČ 160 52
lng. Dána Charvátová

( 18

)

tČ: ooo 63 7o3

DlČ: czo00637o3

