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Žádost o provedení rekonstrukce místní komunikace v ul. Pařížská, Kladno. 
 
Pane primátore, 
byl jsem pověřen zastupováním tří společenství vlastníků Jerevanská 2599-2602, Jerevanská  2588-
2590 a Hřebečská 2591 – 2593, abych Vás požádal o řešení žalostné dopravní situace místní 
komunikace v ul. Pařížská. Na mnoha předchozích shromážděních předmětných společenství  se 
členové dožadovali sepsání petice k prosazení rekonstrukce  komunikace v ul. Pařížská, která je hlavní 
příjezdovou trasou pro obyvatele ulic Pařížská, Jerevanská, Hřebečská, Estonská a uživatele šesti 
objektů hromadného garážového stání, včetně hlídaného parkoviště. 
Jedná se především o úsek této obousměrné komunikace od křižovatky s místní komunikací v ul. 
Pražská k objektu bývalé 13. základní školy, kde je ve směru od ul. Pražská vpravo vyznačeno 
částečné podélné parkování na chodníku. Tímto dochází k situaci, kdy není možné z důvodu 
zaparkovaných vozidel užít chodníku o minimální normové šíři 1,6m, kde parkující vozidla omezují 
tento prostor běžně i na 0,6m, čímž je zcela znemožněno tento užít chodci, natož invalidy, kteří se 
zde hojně pohybují z důvodu blízkého objektu Mety.   
Částečné podélné stání vozidel na komunikaci, kdy tyto zasahují zpravidla 1,0m do vozovky s živičným 
povrchem o celkové šíři 5,4 m, s krajnicemi tvořenými dlažbou po obou stranách o šíři 0,3 m, pak 
omezuje řidiče míjejících se vozidel v protisměrné jízdě, kdy zde vznikají časté drobné kolize, při 
kterých dochází k poškozování i zaparkovaných vozidel. Nebezpečné situace dále vznikají při vstupu 
chodců mezi zaparkovanými vozidly do vozovky přímo před projíždějící vozidla, přičemž tyto situace 
jsou taktéž velice časté od doby, kdy je tato trasa využívána obyvateli přilehlých bytových domů k 
cestě do OD Penny, který byl přinejmenším s podivem zkolaudován, ačkoli nemá vybudované řádné 
přístupové cesty, což je v rozporu se stavebním povolením.  
Řidiči projíždějících vozidel mohou za této situace využívat k obousměrnému provozu vozovku o šíři 
max. 5,0 m, kdy ve stometrovém úseku není možné bezpečně dodržet ustanovení § 20 zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 
Samotní řidiči při každém průjezdu tímto místem neví, čemu mají věnovat více pozornosti. Zda 
nezachytit o projíždějící vozidlo v protisměru, případně o zaparkované vozidlo, nebo se soustředit na 
chodce, na které je značně omezen výhled zaparkovanými vozidly.  A skutečnost, že se tato situace 
adekvátně zhoršuje v zimním období, není potřeba zdůrazňovat. 
Tento zásadní bezpečnostní problém lze řešit jednoduchým způsobem, a to vybudováním řady 
kolmých parkovacích míst vlevo od vozovky v ul. Pařížská, ve směru od ul. Pražská, mezi prvním a 
druhým výjezdem od společných garáží, které jsou ve správě bytového družstva Ocelář.  
Tento prostor je o délce 66,8m - počítáno od počátku zakřivení vyústění vedlejších komunikací, kde 
lze při dodržení stávajících norem vybudovat 25 parkovacích míst. Tato kapacita zcela pokryje 
potřeby obyvatel blízkých bytových domů č. p. 2508-2511.  Tímto by došlo k uvolnění chodníku 
vpravo od vozovky, který je možné provedením vhodné rekonstrukce rozšířit a nadále využívat 



chodci, zároveň cyklisty jako navazující cyklotrasu, která je právě v části boroviny u ul. Pražská 
ukončena.  
Taktéž je toto vhodné řešit společně s dalšími stavebními záměry v této oblasti, kde se budou zřizovat 
mycí boxy, ke kterým bude vjezd řešen právě z komunikace v ul. Pařížská. 
Zcela chápeme, že základní podmínkou města Kladna je soustřeďovat investiční náklady do staveb na 
pozemcích v jeho majetku. Proto je nutné příslušnou část pozemku č. 2864/1 o rozloze cca. 350 (m2), 
který je veden jako zeleň od jeho vlastníka, obce Hřebeč odkoupit, případně směnit.  
Při samotném rozhodování prosím zvažte, že místní komunikace v ul. Pražská ve směru od křižovatky 
se sil. č. I/61 je jednou ze dvou příjezdových komunikací ve směru od Prahy, přičemž stav jejího 
povrchu je více jak dvacet let žalostný a to přesto, že zde proběhlo mnoho drobných oprav. Dovoluji 
si tvrdit, že je spolu s komunikacemi v ul. Gen. Klapálka a Dukelských hrdinů ostudou tohoto města. 
Členové společenství opakovaně poukazují i na zcela nevhodné řešení frekventované křižovatky ul. 
Pražská x Arménská, kde z nepochopitelných důvodů nebyl vybudován kruhový objezd, ani nebyla 
hlavní komunikace rozšířena o jízdní pruh pro odbočení, ve směru k největšímu nákupnímu centru ve 
městě. Samozřejmě, že je všem jasné, že v tuto chvíli, kdy již byla většina pozemků v okolí křižovatky 
prodána soukromým osobám, není možné zcela chybný postup odboru dopravy napravit bez velkých 
investic.  
Proto členové SVJ chtějí předejít situaci, kdy předmětný pozemek č. 2864/1 bude obcí Hřebeč prodán 
soukromé osobě a město Kladno již nebude mít možnost jednoduchého řešení.   
Pane primátore členové našich společenství, kterých je mimochodem více jak 500 jsou velice všímaví 
a neunikl jim žádný výstup, ve kterém jste řešil žalostnou dopravní situaci v městě Kladně, z čehož 
usuzují, že projevujete nadstandardní osobní zájem právě takové problémy neprodleně řešit.  
Proto bych Vás velice rád požádal o pomoc, jelikož někteří představitelé vedení města se nekloní ke 
strategii vykupování pozemků pro tyto účely a jim podřízení, kteří mají tuto problematiku v popisu 
práce v tomto spatřují nepřekonatelný problém, přičemž hledají důvody namísto způsobů, jak tyto 
situace vyřešit. 
Takto nečiním z vlastního prospěchu, jen se snažím pomoci všem slušným lidem v dnešní uspěchané 
upracované době, při průjezdu tímto místem se na sebe usmát, namísto se mračit na toho, který jim 
překáží a pomlouvat toho, kdo problém neřešil.   
A proč oslovuji právě Vás? Jelikož jsem přesvědčen, že přemýšlíte obdobně. 
Předem děkuji za včasnou informaci, abych mohl na blížící ve valné hromadě informovat všechny 
členy dotčených společenství. 
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