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A. Všeobecné údaje

A.1   Identifikační údaje:

akce: 

objednavatel:

stupeň dokumentace: 

datum:

zpracovatel:

odborný řešitel:

Posouzení dopravního režimu v ul. K Bedřichovce - Liberec

Statutární město Liberec, odbor správy majetku
Nám. Dr.E.Beneše 1, 460 01 Liberec

provedení dopravní inspekce stavu

březen 2018

JAP projekt, s.r.o.
Generála Svobody 45, Liberec XIII
IČO: 273 44 444, DIČ: CZ27344444

Pivrnec Jaroslav
ČKAIT – 0500985, autorizace pro dopravní stavby – specializace 
nekolejová doprava

A.2 Rozsah a zdůvodnění posouzení

Jedná  se  o  dopravně  –  provozní  posouzení  –  provedení  dopravní  inspekce  stávajícího  stavu
dopravního režimu v ulici K Bedřichovce v Liberci – Machníně. Samotné posouzení je provedeno na
základě proběhlé úpravy / změny místního dopravního režimu v roce 2019, předchozího stavu,
podnětů místních, dotčených obyvatel a na základě podrobného posouzení dopravně provozního a
navazujícího dopravně stavebního stavu dotčeného úseku místní komunikace.

Samotná inspekce obsahuje popis stavu a řešení ve vztahu ke změně dopravního režimu v roce
2019 – omezení obousměrného provozu na komunikaci s nahrazením jednosměrného provozu v
celé délce posuzovaného úseku.

A.3 Podklady pro zpracování

– fotodokumentace a rekognoskace stávajícího stavu
– dokumentace včetně zdůvodnění vedoucí k úpravě místního režimu dopravy v r. 2019
– zjištění dopravního stavu před provedením místní úpravy provozu v r.2019
– 2 x projednání na místě s účastí místních obyvatel 
– zjištění majetkových a souvisejících poměrů stávající komunikace (www.cuzk.cz)
– dostupné mapové podklady (www.mapy.cz, www.google.cz)
– výpis statistiky nehodovosti pro dotčený úsek (zdroj: Policie ČR)
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B. Popis stávajícího dopravního stavu komunikace

B.1 Dopravně – provozní stav

Jedná  se  o  obousměrnou  jednopruhovou  místní  komunikaci  ve  vlastnictví  Statutárního  města
Liberec. Komunikace slouží pro přímou dopravní obsluhu a zajištění dopravní dostupnosti přímo a
nepřímo přilehlých pozemků a nemovitostí  v lokalitě.  Samotnou komunikaci lze charakterizovat
jako  místní  se  smíšeným  provozem  –  pohyb  nemotorizovaných  účastníhů  dopravy  je  řešen
pohybem po zpevněném pojížděném pástu, případně po nezpevněných krajnicích (chodníky a jiné
bezpečnostní prvky neprovedeny).

Celková délka dotčeného úseku komunikace je 720m. Řešený úsek spojuje úsek komunikace K
Bedřichovce zajišťující napojení navazujících ulic (U Tvrze, Jitřní ad. s návazností na ulici Starou) v
centrální zastavěné části Machnína s ulicí V polích / Vítkovskou zajišťující hlavní dopravní napojení
lokality Bedřichovka (dispoziční oddělení  páteřní silnicí  I/35).  Samotný úsek lze charakterizovat
jako  intravilánovou  komunikaci  s  přímou  sousedící  zástavbou  v  celém  úseku  (převládá  užití
sousedních pozemků pro rodinné bydlení a rekreaci – zahrádkářská kolonie).

Celkový zákres řešeného úseku v širších vazbách

Výpis provozních hodnot dotčeného úseku komunikace:

Celková délka řešeného úseku:
Šířka pojížděného zpevněného pásu:
Dopravní režim:

Stávající dopravní intenzita:

Zjištěná nehodovost:

720 m
2.9 – 3.5 m
jednosměrná komunikace, omezení 30 km/hod.

reálná do 160 vozidel / den, výpočtová s 
rezervou 200 vozidel / den

od r.2007 – 1 zjištěná dopravní nehoda – viz. 
příloha této zprávy
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B.2 Dopravně – stavební stav – stručný popis

Úsek místní komunikace se nachází v rovinatém až svažitém terénu. Na zpevněný asfaltobetonový
pás (hrubá asfaltobetonová směs) navazují nezpevněné krajnice (převěžuje nános či zatravnění) a
oplocení. Ve středovém úseku (klesání dle jednosměrného směru) navazuje na pojížděný pás po
pravé straně rozčířená nezpevněná krajnice využívaná jako podélné stání zejména pro uživatele
zahrádkářské  kolonie.  Na  opačné  straně  komunikace  jsou  provedeny  přímá  napojení  většinou
zpevněných  (zadlážděných)  vjezdů  k  nemovitostem  a  dále  napojení  místních  (obslužných)
komunikací zajišťujících dopravní napojení nepřímo sousedících nemovitostí a pozemků.

Stav zpevněného pojížděného asfaltobetonového pásu je dostatečný – jedná se o asfaltový beton
s  použitým  hrubým kamenivem,  v  pásu  jsou  zřejmé  lokální  trhliny  s  převažujících  podélným
vedením – bez zřejmého prokopírování do spodních konstrukčních vrstev. Z pohledu povrchových
nerovností  lze  hodnotit  stav  tělesa  a  konstrukčních  vrstev  jako  stabilizovaný,  bez  zřejmých
výrazných nerovností a kolejí, s dostatečnou únosností pro stávající dopravní zatížení.

Z pohledu odvodnění je stav komunikace charakterizován jako méně dostatečný až nedostatečný.
Zejména dešťové vody jsou v horní a úseku spodní části komunikace sváděny mimo pojížděný
zpevněný pás do okolních pozemků. V místě podélného klesání – středový úsek komunikace, jsou
dešťové vody pomocí příčného spádu sváděny ke kraji asfaltobetonového pojížděného pásu, kde
stékají do silničního příkopu a vodoteče ve spodní části. V linii tohoto stékání (mezi pojížděným
pásem komunikace a přidruženým nezpevněným pruhem využívaným pro podélné stání) dochází k
vytváření  vyplavovaného  rigolu  s  předpokladem  narušení  zejména  krajní  části  zpevněného
pojížděného pásu.
Ve spodní části komunikace, v úseku směrového oblouku, je stávající propustek pod komunikací.
Stav samotné konstrukce propustku nebyl zjišťován (ztížené podmínky), avšak na vtoku je v délce
do  15-ti  m  bezpečnostní  krajnice  nahrazena  příkopem  navádějícím  vodoteč  do  propustku
(bezpečnostní závada), na výtoku propustku je utržené čelo, bez provedení bezpečnostních prvků
(bezpečnostní a stavební závada).

Charakteristické foto řešeného úseku komunikace – horní část + středový úsek s prostorem
využívaným pro podélné stání
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Foto vtoku a výtoku popisovaného propustku – absence bezpečnostních prvků na obou stranách
propustku – dopravně bezpečnostní závada

C. Popis zjištění / zdůvodnění změny dopravního režimu v r. 2019

V rámci dopravně provozních úprav došlo v roce 2019 ke zjednosměrnění celého řešeného úseku
místní komunikace a to ve směru od ulice V polích do centra zástavby Machnína. 

Zjištěné výhody zjednosměrnění:

– regulace dopravy s vyloučením potřeb výhyben pro obousměrný provoz (včetně vyloučení
vyhýbání vozidel ve středovém úseku s podélným využívaným parkováním)

– ve spodní části zabezpečení (vyloučení) potřeb dohledových poměrů při průjezdu zejména
směrovým obloukem ve zúženém úseku místní komunikace

– zajištění vyrovnaného rozptylu dopravní intenzity do celého posuzovaného úseku
– možné  částečné  omezení  průjezdu  komunikací   -  omezení  části  dopravní  intenzity

způsobené  vozidly projíždějícími s jiným cílem než vázaným v dotčené lokalitě

Zjištěné nevýhody zjednosměrnění:

– nutnost  příjezdu  z  centra  Machnína  po  komunikacích  vyšší  třídy  s  převažujícícm
extravilánovým  charakterem,  bez  řešení  dopravy  nemotorizovaných  účastníků  dopravy
mimo pojížděný pás komunikace

– v  rámci  zjednosměrnění  bylo  zamezeno  přímému  odbočení  po  směru  do  minimálně  2
napojení  /  vjezdů  s  vyvstalou  potřebou couvání  (v  obou  případech ve  spodní  části,  v
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jednom případě nutnost couvání v místě nedostatečných dohledových poměrů ve směru
jízdy na dotčené komunikaci)

– s ohledem na zjednosměrnění lze předpokládat zvýšenou skutečnou rychlost projíždějících
vozidel, což je v dotčeném případě (viz. popis stavu komunikace) hodnoceno jako možný
negativní vliv z pohledu dopravní bezpečnosti

– vlivem  celkového  rovnoměrného  rozptylu  dopravní  intenzity  lze  předpokládat  zvýšení
pojedů zejména ve středové části úseku a celkový částečný nárůst intenzity v tomto úseku
komunikace (vztah ke stavebnímu stavu – viz. výše uvedený popis)

S ohledem na minimální zjištěnou nehodovost (viz. příloha této zprávy – evidována 1 dopravní
nehoda) před provedením zjednosměrnění úseku  je posouzení z pohledu dopadu na nehodovost a
rizika bezpředmětné. Jako bezpředmětné se jeví i posouzení dopadu z pohledu dopravní intenzity a
to zejména na skutečnost stávajícího a i předpokládaného dopravní zatížení (cca do 200 průjezdů /
den).

Posouzení stávajících a případných možných výhyben:

Zákres možností vyhnutí a výhyben – viz. následující foto
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foto 1

foto 2

foto 3
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foto 4

foto 5

foto 6
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foto 7

D. Majetkové poměry – zjištění stavu vlastnictví 

Zjištění  majetkových  poměrů  bylo  provedeno  na  základě  katastrální  mapy  včetně  vložených
ortofoto snímků uveřejněných na www.cuzk.cz – Český ústav zeměměřičský a katastrální, včetně
informativních výpisů dotčených pozemků.

Obecně  lze  konstatovat,  že  místní  komunikace  je  ve  vlastnictví  a  správě  Statutárního  města
Liberec, evidována jako komunikace – ostatní plocha. Na začátku úseku (dle směru stávajícího
provozu)  je  část  úseku  komunikace  ve  vlastnictví  Ředitelství  silnic  a  dálnic  ČR.  Šířka  pruhu
pozemku komunkace je proměnná, jako průměrnou lze považovat středový úsek s šířkou 5.30 –
6m. 

Podél pozemku komunikace je ve středovém úseku – podélné klesání – podélný pruh šířky cca
2.60 – 2.95 m využívaný pro podélné stání ve vazbě na zahrádkářskou kolonii. Vlastnictví tohoto
pruhu je podílové více majitelů. Pozemek je v katastru nemovitostí evidován jako zahrada (ochrana
zemědělského půdního fondu).

Informativní snímek katastrální mapy včetně vloženého leteckého snímku včetně stučného popisu
je uveden níže.
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Obec: Liberec 563889
Katastrální území: Machnín 689823

– začátek úseku – vlastnictví  napojení  a části  dotčeného
úseku  komunikace  Ředitelstvím  silnic  a  dálnic  ČR,
pozemek p.č. 1029/8

– pozemek komunikace 1018/1 ve vlastnictví Statutárního
města Liberec, minimální šířka pozemku cca 4.6 m, dle
směru  dopravy  odpovídá  hranice  pozemku  vlevo  cca
stávajícím oplocením

– u pozemků p.č. 171/3, 171/4 a 171/5 zasahuje stávající
oplocení  dle  přiloženého  snímku  do  pozemku
komunikace, v maximu u pozemku p.č. 171/5 o cca 2.6m

– úsek  s  odpovídajícím  provedením  oplocení  sousedních
pozemků komunikace na hranici katastrálního území

– hranice  pozemku  komunikace  s  p.č.  62/26  a  62/22
probíhá v místech cca stávajícího či plánovaného oplocení
(stávající  kamenné  bloky  podél  komunikace  před
oplocením evidentně na pozemku komunikace jako pevná
neoznačená překážka v uvažovaním prostoru nezpevněné
zatravněné krajnice)

– úsek klesání dle směru jízdy s podélným pruhem (hranice
katastru  odpovídá  hraně  asfaltobetonového  krytu  a
navazující nezpevněné krajnici) využívaným pro stání ve
vazbě na zahrádkářkou kolonii

– dle  snímku  zřejmé  napojení  pozemků  komunikací  ve
vlastnictví  Statutárního  města  –  při  jednosměrném
režimu dopravy nemožnost odbočení vlevo

– umístění  nevhodného  –  nedostatečného  z  pohledu
bezpečnosti provozu, silničního propustku

– dle snímku patrný sjezd s nemožností odbočení vpravo z
ulice K Bedřichovce při stávajícím jednosměrném provozu
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E. Závěr – návrh řešení

S ohledem na výše provedená zjištění je doporučeno provedení drobných stavebních úprav (lokální
úprava nezpevněných krajnic v horní části úseku a zabezpečení dopravně bezpečnostní závady
spočívající ve výše popisovaném stavu čel propustku ve spodní části s dále osazením dopravního
zrcadla  ve  směrovém  oblouku)  jednoznačně  doporučeno  zobousměrnění  horního  úseku  (od
napojení na ulici V polích po odbočení do ulice Suché) i dolního úseku (od napojení městského
pozemku komunikace – nemožnost odbočení dle stávajícího směru po konec řešeného úseku). Ve
středovém úseku je zachování stávajícího jednosměrného úseku možné (s částečným přenesením
výše uvedených negativ), avšak s ohledem na úpravy horního a dolního úseku doporučuji pro další
eliminaci  negativ  zobousměrnění  celého  úseku  řešené  komunikace  se  zajištěním  dopravních
opatření – viz. níže uvedené varianty návrhu.

E.1. Zobousměrnění celého úseku komunikace – doporučená varianta 
dopravního řešení

Jedná se o variantu předpokládající využití stávajících výhyben (napojení + vjezdy) a obousměrný
provoz v celém úseku dotčené komunikace. Obecně je uvažováno s omezením maximální povolené
rychlosti na 30 km/hod. (zóna nebo osazení 3 x dopravního značení omezujícího rychlost), jako
možné a doplňující je souběžné osazení dopravního značení zákazu „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“  a to v
obou směrech.
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E.2. Zobousměrnění začátku a konce úseku a ponechání jednosměrného 
provozu ve středovém úseku

Tato varianta řeší pouze částečně výše uvedené nedostatky, avšak jedná se o řešení eliminující
potřebu vyhnutí  vozidel  v  nejvíce problematickém úseku podélného spádu (předchozí  varianta
uvažuje s méně vhodným rozšířením – využitím vjezdů a napojení pro vyhnutí vozidel při levé
straně z pohledu klesání).
V zobrazené variantě průběžné značení omezení rychlosti – možné nahrazení osazením Z=ony 30
dle předchozího návrhu.

Na základě výše uvedených zjištění a návrhů lze závěrem konstatovat:

– jako vhodné se jeví lokální řešení úpravy nezpevněné krajnice (dostatečná šířka pozemku
komunikace)  a  s  ohledem  na  provoz  uvedení  celkového  úseku  komunikace  do
obousměrného provozu

– možné  /  alternativní  je  však  obousměrné  zajištění  horní  a  dolní  části  úseku  s
jednosměrným provozem středové  části  (negativem absence  napojení  z  centrální  části
Machnína zejména pro cyklistickou dopravu bez nutnosti použití méněvhodných komunikací
vyšší třídy – odklon od cíle zklidnění dopravy se smíšeným provozem) – tuto variantu však
s ohledem na negativní rozdělení dopravního režimu na krátkém a souvislém úseku a pro
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výše uvedená negativa nedoporučuji

     V Liberci  květen 2019                                                                        Jaroslav Pivrnec
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