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ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY
Americká ulice v Plzni slouží převážně chodcům, cyklistům a MHD

Zastupitelé města rozhodli o proměně Americké ulice, která umožní zkvalitnění veřejného prostoru,
výsadbu dalších stromů a zajistí lepší podmínky pro pěší a veřejnou dopravu. Prvním krokem bylo vyloučení
tranzitní automobilové dopravy v úseku od Škroupovy po Resslovu ulici a v opačném směru od Goethovy ulice
po ulici V Šipce. Tato část Americké je nyní vyhrazena už jen trolejbusům, autobusům, cyklistům, taxislužbě a
místní obsluze. Řidiči by tak měli více využívat silniční spojení most Milénia – ulice U Trati – Borská ulice.
Americká zůstala motoristům přístupná pouze v úseku od Klatovské třídy do Škroupovy a Jungmannovy ulice,
ve směru od Wilsonova mostu je pak možné pokračovat do Prokopovy ulice.
V návaznosti na organizační změnu se začne připravovat stavební úprava, která by měla zlepšit vzhled
této významné městské obchodní třídy. Měly by se rozšířit chodníky, vysadit nové stromy a doplnit mobiliář.
Zkvalitnění veřejného prostoru Americké ulice podpoří její společenský význam a přiláká více chodců, kteří jsou
zdrojem zisků místních provozoven.



Oblast staré Košutky je uzavřena pro vozidla nad 3,5 tuny

Nákladní vozy nemohou nově projíždět Karlovarskou ulicí, a to od křižovatky se Špálovou ulicí až po
ulici Kotíkovská. Současně došlo k doplnění dopravního značení, které uzavřelo celou oblast staré Košutky pro
vjezd nákladních vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 tuny. Záměrem uvedeného dopravního
opatření je především zamezení průjezdů tranzitní nákladní dopravy Karlovarskou a Kotíkovskou ulicí. Výjimku
budou mít v dané oblasti vozy zásobování.
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Rozšiřování zón „tempo 30“

V roce 2021 pokračovalo svižným tempem rozšiřování oblastí s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h
(zóna 30). Kromě dopravního značení mají být v takové zóně i další prvky, které přimějí řidiče vozidel ke snížení
rychlosti a také upozorní na režim přednosti zprava v křižovatkách. Celkem je ke konci roku 2021 V Plzni 20
„zón 30“ o celkové výměře 315,4 ha.
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