4.

PĚŠÍ PROVOZ

Pěší zóny v historickém jádru
Jednou z nejdůležitějších částí městského centra je jeho středověká část s prstencem sadů. V nich se
postupně podařilo přeměnit obslužné komunikace na pěší zóny. Vznikla tak příjemná promenáda lemující
západní, jižní a východní část historického jádra. Dlouhodobým záměrem je doplnit tuto obvodovou
promenádu křížem pěších tras, propojujících sady s náměstím Republiky. Dle tohoto konceptu přibyla ke
Smetanově ulici i pěší zóna v Riegrově ulici. Kromě pohodlného propojení tak vznikl další pobytový prostor
s řadou příjemných odpočinkových aktivit. V roce 2018 probíhala celková rekonstrukce Sedláčkovy ulice.

Východní podchod na "Hlavním nádraží"
Do nové infrastruktury pro chodce (i když se jedná pouze o řešení přístupnosti nástupišť a přestupních vazeb)
patří i nový - východní podchod na Hlavním vlakovém nádraží. Podrobněji se tématu věnujeme v článcích
v kapitolách Veřejná doprava, Železniční doprava a Rozvoj dopravní infrastruktury.
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Příklady staveb realizovaných v roce 2018



Oprava chodníku v Jugoslávské ulici na Slovanech

V roce 2018 byla provedena oprava povrchu chodníku v Jugoslávské ulici na Slovanech – úsek od Lužické
ulice po ulici Kyjevskou (pravá strana). Byla provedena výměna nevyhovujícího původního povrchu z asfaltu a
žulových desek, poškozeného mnoha výkopy, za nové povrchy z betonové zámkové dlažby, včetně výměny
sadových obrubníků a vydláždění vjezdů do garáží



Chodník v ulici Ke Mži, Plzeň - Malesice

V rámci stavby byla provedena oprava chodníku vedoucího podél ulice Ke Mži v Plzni - Malesicích . Opravený
chodník je proveden z betonové dlažby, původní silniční obruby byly vyměněny za nové. Výška silničních
obrub je 10 cm nad úrovní vozovky, v místech sjezdů k přilehlým nemovitostem je provedeno snížení obruby.
Opraven byl pás komunikace v šíři cca 0,5 m podél vyměněných silničních obrub.
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Nýřanská – oprava chodníku

Ke konci roku 2018 byla provedena oprava chodníku v Nýřanské ulici.
Původní rozpraskaný povrch z litého asfaltu byl odstraněn a provedena pokládka nového asfaltového koberce.



Oprava chodníků v oblasti „Petrohradu“ na Slovanech

Koncem roku 2018 se prováděly opravy povrchů chodníků v oblasti Petrohradu na Slovanech, v ulicích
Úslavská, Barrandova, Božkovská a Rubešova. Jedná se o výměnu starých, již nevyhovujících povrchů ze
žulových desek, které jsou nerovné, rozlámané a poškozené mnoha výkopy, za nové povrchy z betonové
zámkové dlažby, včetně vyrovnání silničních obrubníků a doasfaltování pruhů vozovky podél nich. Použitelné
vytěžené žulové desky byly po přebrání znovu využity v historickém centru města – v Sedláčkově ulici.
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