Zastupitelstvo města Plzně dne:
Variantní návrh!

13. března 2014

PRIM+námŠ/4

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

13. 3. 2014

Organizace provozu na Americké třídě po skončení rekonstrukce Wilsonova
mostu

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu primátora m. Plzně Mgr. Martina Baxy a náměstka primátora ing. Miloslava Šimáka
I.
1.
2.

3.

II.

Bere na vědomí
Důvodovou zprávu ve věci organizace provozu na Americké třídě po skončení
rekonstrukce Wilsonova mostu.
Usnesení RMO Plzeň 3, která souhlasí s variantou: individuální automobilová doprava
nebude omezena, Americká tř. bude ponechána průjezdná pro veškerou dopravu v celé
délce (odpovídá stavu před rekonstrukcí mostu).
Skutečnost, že Rada města Plzně nepřijala v této věci usnesení.

Schvaluje

řešení organizace dopravy na Americké třídě po dokončení rekonstrukce Wilsonova mostu
takto:
VARIANTA A
Americká tř. bude zklidněna uzavřením Wilsonova mostu pro individuální automobilovou
dopravu, na most bude povolen pouze vjezd BUS (městská doprava i ostatní autobusová
doprava), cyklistů a vozidel taxi.
VARIANTA B
Americká tř. bude zklidněna uzavřením pro individuální automobilovou dopravu v úseku od
Škroupovy po Resslovu ul. (v opačném směru od Goethovy ul. po ul. V šipce). Do
uzavřených částí Americké tř. bude povolen vjezd BUS (městská doprava i ostatní autobusová
doprava), cyklistů, taxi a zásobování v čase 17 – 9 hodin a dopravní obsluhy pozemků ve
vnitroblocích.
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III.

Ukládá

Radě města Plzně
realizovat schválenou variantu organizace dopravy na Americké třídě pomocí úpravy
dopravního značení.
Termín: 30. 6. 2014

Zprávu předkládá:

Zodpovídá: Ing. Šimák
Ing. Sterly
……Ing. Kroupa
……Ing. Kaucký

Ing. M. Šimák, náměstek primátora

Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:

Ing. O. Vohradský, SVSMP, 27.2.2014
Mgr. Martin Baxa, primátor m. Plzně
Ing. M. Šimák, nám. primátora
Obsah zprávy projednán s: Mgr. Martinem Baxou, prim. m. P.
Ing. M. Šimákem, nám. primátora
Ing. J. Kozohorským, ředitelem TÚ
Ing. V. Kroupou, ved. OD MMP
Ing. M. Sterlym, ředitelem SVSMP
Ing. E. Kauckým, ved. OI MMP

souhlasí
souhlasí
souhlasí
souhlasí

Vyvěšeno na úřední desce: Nepodléhá zveřejnění dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Projednáno v RMP:
dne: 27. 2. 2014 – nepřijala usnesení
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