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SSZ Radlická - Ostrovského, přechod pro chodce 
 
Vážený pane radní, 
dovolte mi reagovat na Váš dopis týkající se přechodu v křižovatce Radlická – Ostrovského.  
Po prověření na místě samém mohu konstatovat, že přechod přes Radlickou ulici u bývalých 
Ženských domovů je s ohledem na uspořádání uliční sítě a tramvajové trati asi 19 metrů dlouhý. 
Časový prostor pro chodce je podobně jako na jiných místech řízených semaforem složen 
z délky zelené, která zde činí 5 sekund a po té tzv. vyklizovací dobou, která činí 14 sekund a 
zabezpečí dokončení přecházení. 
 Až po v této vyklizovací době může začít svítit volno pro vozidla jedoucí v kolizním směru 
(Radlická). Protože zmiňujete problém s vozidly z ulice Ostrovského, doplním, že řidiči 
odbočující z Ostrovského mají těmto chodců dle pravidel provozu dát přednost (viz. §70 odst. 
2c zákona 361/200 Sb. v platném znění). Délka volna je v tomto případě irelevantní parametr, 
protože volno v určitý okamžik skončí a výše zmíněné vyklizení přechodu musí vždy po volnu 
nastat. 
Na závěr bych Vás chtěl informovat, že s ohledem na zjištění na místě jsme nezaznamenali 
nekorektní chování mezi řidiči a chodci, jak Vám bylo sděleno. Je možné, že se situace zlepšila 
po té, co byla signalizace doplněna o šipku vpravo pro řidiče vozidel odbočující z Ostrovského 
do Radlické ve fázi následující po plné zelené z Ostrovského. 
Věřím, že se mi patřilo poskytnout Vám potřebné vysvětlení. 
S pozdravem 
 
 
 
 

Ing. Jan  H e r o u d e k  v. r. 
ředitel  odboru  dopravních agend 
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