
Žádost na vybudování omezovače rychlosti, pouze ve směru Purkyňova-> Slovanské náměstí,
přibližně v lokalitě u hostince U Hejmalů

Z důvodů popsaných v nezodpovězených podnětech:
• Zhoršení životní situace po reknostrukci první poloviny Slovanského náměstí 8. 11. 2018, 8:00 [1]
• Prosba/žádost o zahájení jednání na nápravu životních podmínek na ulici skácelova/slovanské náměstí

po rekonstrukci křižovatky 13. 2. 2019 6:02 [2]
• Žádost o doplnění a úpravu zeleně v ulici Skácelova na pozemku p.č.2899/22 a 2899/10 vk.ú. Královo

Pole 10. 6. 2019 19:44 (+ papírové podání) [3]
• Zadost  o protihlukovou barieru na krizovatce Skacelova a Slovanske namesti  28.  4.  2019,  19:11 (+

papírové podání) [4]
• Podmet ke zmene vedeni autobusovych linek prez Slovanske namesti 22. 4. 2019, 12:43 [5]

Žádáme o vybudování  rychlostní bariéry - tzv. „retardér“ či „velbloud“ 
• pouze ve směru Purkyňova->Slovanské náměstí
• přibližně u hostince U Hejmalů

Za účely
• delegovat brzdění autobusů MHD - tedy strojů 9-17 tun těžkých v lokalitě, kde je zákaz vjezdu

nad 6.5t před neobytnou budovu a u pásu s hustou zelení
• aby došlo k odlehčení hlukové zátěže rohu Těšínská-Skácelova a Ruská-Skácelova
• tedy míst, kde není prakticky žádná zeleň a kde dochází k hlukové a vibrační zátěži z rozjezdu

vozidel po Slovanském náměstí a na Skácelovu.

Zdůrazňuji, že zároveň s vynuceným brzděním před Skácelovou 2a a Ruskou 1, je třeba zajistit, aby
před  přechodem  na  Ruské  1  nedocházelo  ke  zbytečnému  rozjezdu  vozidel  nad  6.5  t.  Zároveň
zdůrazňuji, že provoz vozidel do 3.5 t je nyní z hlediska jízdy Purkyňova->Slovanské náměstí pro hluk
na křižovatce Slovanské nám.-Skácelova neškodný, a tedy aby nedošlo k jeho zbytečnému zhoršení.
Proto je umístění a velikost omezovače rychlosti netriviální záležitostí, a je třeba počítat s nezbytnou
zkušební dobou.

S pozdravy a poděkováním,
    Mgr. Vaněk Jiří
    Skácelova 2a
    612 00
    775 39 01 09
    judovana@email.cz

[1] https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round1/stavSlovanak.pdf
[2] https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round2/stavSlovanak2.pdf
[3]https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/dopln%C4%9Bn%C3%ADZelen%C4%9B-%C5%BE
%C3%A1dost.pdf
[4]https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/zadost-zed.pdf
[5]https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/podnet-mhd.pdf
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