příloha č. 2 důvodové zprávy

„REKONSTR UKCE TRAM VAJOVÉ TRATI
A STAVEBN Í ÚPRAVY
ULICE TEREZI E BRZKOV É V PLZNI“
Současný stav
V současné době je stav trati nevyhovující. Stav ojetí kolejnic v obloucích je na hranicích
sjízdnosti přičemž výměna kolejnic není vzhledem ke stavu rybin panelů již možná stejně
jako navaření kolejnic (již bylo provedeno 2x a další navaření není z hlediska předpisů
možné). Dále dochází k propadům některých panelů z důvodů zatékání do trati a destrukce
podkladních vrstev pod panely. Na trati je omezena rychlost na 15 km/h (oblouk u Penny
marketu) a při dalším zhoršení stavu hrozí zastavení provozu tramvají. Odložení stavby
tak již není možné.

Obr. Propad panelu BKV s destrukcí kolejnice
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Obr. Poruchy geometrie koleje, propady panelů

Obr. Příklad ureznutí rybin držících kolejnice – v těchto panelech nelze kolejnice vyměnit.
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Nejen trať není ve vyhovujícím stavu. Na následujících obrázcích destrukce a poruchy
stavebních konstrukcí v podchodu.

V současné obě je podchod již uzavřen z důvodu jeho havarijního stavu (došlo k částečné
destrukci stěny).
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Z výše uvedených důvodů byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukce
tramvajové tratě vč. komunikace a chodníků.
Stručný popis
Rozsah rekonstrukce je stanoven od křižovatky s ul. Macháčkovou po konec tramvajové
zastávky T. Brzkové.

Obr. Rozsah stavby
Tramvajová trať
Tramvajová trať je vedena ve středu komunikace s tím, že kolejiště je umístěno v úrovni
vozovky a umožňuje nouzové pojíždění vozidly. Varianta předpokládá přeložky trakčního
vedení. Je požita technologie pevné jízdní dráhy.
Komunikace
Řešení komunikací vychází z navržené polohy tramvajové trati. Základní šířka jízdních pruhů
je navržena š. 3,25m a je doplněna odvodňovacími a vodícími proužky š.0,25 m. Šířka
jízdních pruhů mezi obrubami je tak navržena v základní šířce 3,75 m.
Součástí návrhu je i zjednosměrnění vjezdu proti 15. ZŠ do vnitrobloku ulice Terezie Brzkové
18-28 a dále do Macháčkovy ul. Díky tomuto opatření je možno realizovat 15 podélných stání
podél komunikace upravované části ul. Terezie Brzkové v blízkosti napojení příjezdové
komunikace do vnitrobloku, neboť není nutno uvažovat rozhledová pole, která jsou i ve
stávajícím stavu zcela nevyhovující při výjezdu z vnitrobloku na hlavní komunikaci (ul.
T.Brzkové). Doprava by byla z vnitrobloku jednosměrně vedena Macháčkovou ulicí podél
domů č. 27, 29 a dále 15-25 do úrovňového napojení na Macháčkovu ulici před objektem
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České pošty. V rámci úprav dojde ke zrušení a zasypání stávajícího podchodu, což je
podmínkou pro realizaci stavebních úprav komunikace podél tramvajové trati. Dopravním
průzkumem bylo zjištěno nulové využívání podchodu chodci, kteří volí cestu po povrchu.
Parkoviště
V rámci rekonstrukce je navrženo 26 podélných parkovacích stání a 37 šikmých stání pod
úhlem 60°. Šikmá stání jsou umístěna před areály přilehlých základních škol a mohou tak
sloužit i pro krátkodobé zastavení vozidel přivážejících děti do škol. Protilehlá strana
komunikace je doplněna parkovacími stáními podélnými. Navýšení proti dnešnímu počtu je
cca 15 stání.
Zastávky MHD
V rámci úprav dojde k rekonstrukci tramvajových zastávek, vytvořeny budou nové
autobusové zastávky. První dvojice zastávek je umístěna v návaznosti na tramvajovou
zastávku „Macháčkova“ formou zastávky v jízdním pruhu, druhá dvojice zastávek je
umístěna v návaznosti na křižovatku Terezie Brzkové x Lábkova v podobě zastávkových
zálivů. Jejich umístění je dáno rozhledovými poměry navazujících křižovatek.
Cyklostezky, chodníky, přechody pro chodce
Součástí rekonstrukce je i úprava chodníků a cyklostezky. Cyklostezka respektuje dnešní stav,
je tedy navržena jako obousměrná š. 2,0m, chodníky jsou navrženy v šířkách 2,0 – 3,0m.
V rámci rekonstrukce chodníků je navržena úprava vedení pěšího provozu v závislosti na
návrhu umístění nových autobusových zastávek a stávajících tramvajových zastávek.
Přechody pro chodce jsou navrženy o šířce 4,0 m. V souvislosti se zrušením stávajícího
podchodu je třeba zajistit bezpečné přecházení chodců. Za tímto účelem je zřízen ochranný
ostrůvek před 15. ZŠ, který zkrátí vzdálenost pro přecházení ulice. V návrhu je uvažováno i
s místy pro přecházení, která doplňují navržené přechody pro chodce.
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