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DOPRAVA NA ULICI 

MEZIŘÍČSKÁ





Průběh

Představení 
variant

Diskuse
Hlasování o 
variantách



Důvod proč řešíme a jak

• Chceme najít 
nejvhodnější řešení s 
občany

Aby se tu 
dobře žilo

• Snížit možná 
dopravní rizika

Bezpečnost na 
první místě

• Data z roku 2020

• Data z roku 2022

Data místo 
pocitů



Roční průměr denních intenzit 2020



Roční průměr denních intenzit 2022



Situace před projednáním

K nárůstu 
intenzit dopravy 

došlo

Situace po půl 
roce 

stabilizovaná

Připomínky 
a podněty 
občanů na 
zlepšení

Připomínky jsou 
však často 
protichůdné



Co projednáme

Nedoporučené 
varianty (2x)

Doporučené 
varianty (4x)



Nedoporučená varianta I. (vyloučena)
zátaras, květináč, zákaz vjezdu, plastika?!?



Posouzení varianty

Plusy
Snížení dopravní 

zátěže na ul. 
Meziříčská

Zachování většiny původních 
průjezdných tras

Mínusy
Znemožněný průjezd IZS

Znemožněné parkování u č.p. 
3016/1,2

Znemožněné zásobování č.p. 
1654, 1653

Přesunutí velké časti dopravy na 
východní část lokality



Nedoporučená varianta II. (problémová)
2-3ks retarderů



Posouzení varianty

Plusy

Zpomalení 
dopravy

Možné snížení 
intenzity dopravy

Mínusy

Zvýšení hluku

Zvýšení emisí

Zpomalení na vjezdu a výjezdu 
z ulice



Návrhy/varianty proveditelných řešení

A – zachování současného stavu (nulová varianta)

B – zjednosměrnění jižní větve ul. Meziříčská

C – zjednosměrnění (okruh) obou větví ul. Meziříčská

D – doplnění chodníku a zachování současného dopr. značení



A – zachování současného stavu (nulová varianta)



Posouzení varianty A

Plusy

Zachování zažitých 
tras 

Nulové náklady

Mínusy

Neřešení požadavků 
občanů

Možné ohrožení 
chodců v JZ části 

lokality



B - Zjednosměrnění části jižní větve ul. Meziříčská







Posouzení varianty B

Plusy
Snížení dopravní 

zátěže na jižní větvi 
ul. Meziříčská 

Vyloučení průjezdu 
zákazníků Kauflandu 

touto částí ulice

Mínusy
Znesnadnění příjezdu 
na parkoviště u domu 

č.p. 3016/2

Nárůst dopravy na 
příjezdu od křižovatky 

Billa -Kaufland



C - Zjednosměrnění obou větví ul. Meziříčská















Posouzení varianty C

Plusy
Snížení dopravní zátěže na jižní větvi 

ul. Meziříčská 

Vyloučení průjezdu zákazníků 
Kauflandu touto částí ulice

Zvýšení počtu legálních parkovacích 
míst podélného parkování v severní 

větvi ulice (cca 25 míst)

Mínusy
Znesnadnění příjezdu na parkoviště u 

domu č.p. 3016/2

Nárůst dopravy na příjezdu od 
křižovatky Billa - Kaufland

Nemožnost výběru směru odjezdu ze 
severní části ulice Meziříčská



D - doplnění chodníku a zachování současného 
dopravního značení



Posouzení varianty D

Plusy

Zachování „zažitých 
průjezdních tras

Zvýšení bezpečnosti 
pohybu pěších po jižní 

větvi ulice

Mínusy
Nedochází ke snížení dopravy v 

problémovém úseku

Vysoké náklady na vybudování 
chodníku

Dlouhá doba realizace, možné 
problémy se správci sítí

Diziko kácení v linii zvažovaného 
chodníku
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1. Mluví jeden – udělení slova postupně dle přihlášení

2.  Maximální stručnost - ať mají možnost diskutovat ostatní

3. Věcnost – připomínky a komentáře k tématu setkání 

4. Nehodnotíme návrhy ostatních diskutujících – hlavní je vyjádřit, 
jak bych to chtěl/a a proč, není potřeba negativně hodnotit jiné 
návrhy

Diskuse
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1. 2 pozitivní hlasy – můžu rozdělit mezi 2 varianty nebo dát oba 
hlasy jedné variantě

2.  1 negativní hlas – můžu dát variantě, která se mi nejméně líbí

3. Není povinností hlasovat ani nalepit všechny lístečky

4. Výsledek – na konci sečteme všechny hlasy (všechny plusové 
pro variantu, mínus hlasy negativní)

Hlasování




