
Zlepšení výjezdu vozidel na Náchodské  
 
 
 
 
 

Dobrý den paní, 

znovu se na Vás obracím se žádostí o informace o stavu řešení předmětné situace. 

Poprvé jsem se na Úřad městské části obrátila se žádostí o řešení dopravní situace v srpnu 

2014. Do dnešního dne neeviduji žádné hmatatelné výsledky a to přesto, že u výjezdu z 

(bývalé) Rožnovské za poslední 4 týdny policie evidovala minimálně dvě dopravní nehody (to 

jsou pouze nehody, o kterých jsem informovaná); viníkem nehody v takovém případě je řidič, 

který vyjíždí z vedlejší ulice na hlavní a to i přesto, že viditelnost v této křižovatce se mnoho 

krát rovná nule, např. v zimní období, když padá sníh a řidiči zaparkovaných aut se neobtěžují 

z uklízení sněhu ze svého auta; také zimním období, když mají řidiči na zaparkovaných 

autech přední sklo chráněné před zamrznutím folií; v situaci, kdy je ve výhledu vyjíždějícího 

řidiče zaparkovaná dodávka nebo auto s černými foliemi na zadních sklech; a nemluvě o tom, 

že řidiči mnoho krát parkují až na nájezdových trojúhelnících. 

Situaci by snad zlepšila ukázněnost řidičů jezdících po Náchodské; bohužel předepsanou 50ti 

kilometrovou rychlost dodržuje jen málokdo. 

Navrhuji proto, aby bylo u výjezdu instalovaného dopravní zrcadlo, pokud možno neprodleně. 

Jelikož s řešením situace Úřad městské částí evidentně nepospíchá, tímto Vám také sděluji, že 

pokud bych se dostala do situace, kdy v důsledku slabé či nulové viditelnosti "způsobím" 

dopravní nehodu, uplatním vůči Úřadu městské části nárok na náhradu škody. 

 
 
Odpověď: 
 
Pro zlepšení rozhledových poměrů na výjezdech z vedlejších komunikací na silnici ul. 
Náchodská jsme žádali o MHMP, který tuto komunikaci má ve správě. V loňském roce 
správce komunikace TSK na základě projektu začal realizovat rozšíření těchto poměrů na 
křižovatkách. V tomto projektu bude pokračovat i v letošním roce.  
Pokud by jste se chtěla seznámit s tímto projektem, můžete se v úředním hodinách 
zastavit  na místním OŽPD (doporučujeme se na termínu předem telefonicky domluvit).   
 


