
Vyjádření Dopravní komise k DIO – Etapa 2 rekonstrukce přednádražního prostoru 

 

Členové Dopravní komise Rady města Řevnice se seznámili s návrhem zhotovitele (DIPRO, spol. s r.o.) 

k dopravním opatřením druhé etapy rekonstrukce přednádraží (dále jen DIO.2). Z pohledu dopravních omezení 

ji komise považuje za nejnáročnější etapu projektu zejména z těchto důvodů: 

1. Příjezd motorových vozidel do prostoru přednádraží nebude možný ze silnic Nádražní a 28. října. 

Omezená dostupnost přednádraží, pro motorová vozidla, tak bude možná jen z Palackého náměstí. 

Bude se v podstatě jednat o průjezd stavbou. 

2. Počet parkovacích míst bude oproti první etapě dále snížen. 

3. Příchod na nádraží pro pěší a příjezd pro cyklisty, bude výrazně omezen. 

4. Bude omezena dopravní obslužnost hotelu Grand, firmy Pasu a v neposlední řadě nemovitostí v ulici 

Pod Lipami a částečně i Nádražní. 

(1) z plánu DIO.2 (12/2014) je příjezd k nádražní budově možný pouze z Palackého náměstí. Zhotovitel 

předpokládá 90 parkovacích míst v oblasti 1. etapy. Předpokládáme, že i v druhé etapě bude zhotovitel při 

rekonstrukci přednádraží používat těžkou techniku. Mapa plánu DIO.2 naznačuje, že pro její příjezd a odjezd 

předpokládá využití směru k Palackému náměstí a dále pak ulic Berounská a Opletalova. Dopravní komise to 

považuje za krajně nevhodné. Je třeba si uvědomit, že příjezdová cesta k parkovacím místům v prostoru první 

etapy je v podstatě jednosměrná. Bez točny (někde v prostoru u skladiště „Dřeváku“), bude odjezd z této 

oblasti komplikovaný.  

(2) Dle našich odhadů, které jsou měřením podložené, je reálný počet parkovacích mít v oblasti první etapy 

maximálně 70. Při výpočtech postupujeme takto. Jedno příčně zaparkované vozidlo obsadí cca 2.7 m. Jedno 

podélně zaparkované vozidlo obsadí cca 5m. Pokud dodržíme zákonem dané ochranné pásmo od osy nejbližší 

kolejnice 2.5m (dle předpisu SŽDC S3), pak počet parkovacích míst směrem „ke kolejím“ je přibližně 35, počet 

parkovacích míst na druhé straně silnice (v zásadě je jedno zda podélně nebo mírně šikmo) 30.  

(3) Příchod k nádraží pro pěší a příjezd pro cyklisty je umožněn ulicí Pod Lipami, a pravděpodobně i z křižovatky 

silnic Nádražní a 28. října. Dopravní komise nedovede kvalifikovaně odhadnout, zda je tento přístup 

dostatečný. 

(4) Z výše uvedených bodů je zřejmé, že dopravní obslužnost provozoven a nemovitostí bude krátkodobě 

omezena. 

 

Dopravní komise Rady města Řevnice navrhuje přijmout následující opatření:    

1. Na všech příjezdech do Řevnice, odkud přijíždějí řidiči parkující na nádraží, umístit značku IP22 s 

upozorněním na toto dopravní omezení. Dopravní komise doporučuje kontaktovat i zastupitelstva 

okolních měst a obcí a informovat je o tomto dopravním omezení. 

2. Doporučujeme s tímto dopravním omezením seznámit složky integrovaného záchranného systému. 

3. Písemně informovat dotčené podnikatele a obyvatele o dopravních omezeních a spolu se 

zhotovitelem nalézt kompromisní řešení obslužnosti.  

4. Garantovat příchod na nádraží z ulic Nádražní a 28. října. 

5. Zajistit svoz komunálního odpadu pro dotčené. 

6. Zhotovitel by měl zvážit obslužnost stavby pouze ulicí Nádražní. 

 

V Řevnicích 20.12. 2014 

Ing. Bohumil Kovář, Ph.D. (v.r.) 

Předseda dopravní komise 


