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při vedet{ nadrDětffiblpřět'iláfr a..toto řešcní

l)attm 2'7 12012

Vaší]n 7ájmem o tuto problematiku' PrůjezdNa závěr chceme iíci, že jsme velice potěšeni
okužní kiiŽovatky je jednim ze zák]adních problémů
můŽe při]lóst Úraznó ulehčení.

Vě", @

Spolcčnost Pavel Šves1ka, 
"s'r.o. 

má dlouholeté Zkušenosti s přípravou a realizací
nadrozměrných přeprav na ťLzemí Ceské republiky i mino ně!' Z tohoto titulu Zaměstnaici
zodpovědní za vedení těchto přeprav plostudovali Vámi posk1tnuté podklady obsúující návrh
řešení oknžních kiiŽovatek s náslcdujícím výsledkem:

s tímto stavebním řešením okrržní kiižovatky je možné souh]asit' Dále lze říci' že tolo
řešeni poskytne doplavci Značné zjednodrršení pnrjezclu nadrozměrné soupravy a Zkrátí čas nutÚ
k průjezdu' Tímto může dojit k qiraznómu omezení negativních dopadů pii pntjezdu soupmvy vc
ZdrŽení ostatního pťovozu na pozemní komunikaci.

K technickén'ru řešení miinre rrěkoiik připomínek. ostruvky přcd okružni křižovatkolL je
nutné řešit co nejmenší a pokud noŽno s malou stavcbní výškou' Je na zviížení, zda-li není možné
tyto vypllstit úplně a nahraditic vodoror nj'm doprar niru znacentm' Řesetlt stiedového pruiczdního
pásu okružní křižo\'atky by ideálně mělo být ve stejné rovině s vozovkou komunikace a od jeho
krajnice by se terén měl Zvyšovat pozvolně. Svislé dopnvní značení by mělo b1t navrženo tak, aby
se dalo v případě nulnosti snadno Clenontovat' '|'oto řešení by zřejmě umožnilo průjezd nákiadů
širších než průjezdní pás'
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