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TEXTOVÁ

1

ÁST

ÚVOD

Studie p ímo navazuje na dopravn inženýrské posouzení plánovaného zám ru výstavby nové
logistické kapacity v areálu výrobního závodu Coca-Cola HBC esko a Slovensko v Praze 9,
zpracovaného v 09/2018.
edm tem studie je dopln ní dvou nových scéná
intenzit dopravy.

2

vývoje a vytvo ení p íslušných kartogram

SCÉNÁ E VÝVOJE

Modelové posouzení vlivu zprovozn ní nového areálu je vypo teno pro rok 2020 ve dvou nových
variantách:
1) Nulová varianta – rozvojový zám r areálu není v modelu zahrnut.
2) Aktivní varianta – rozvojový zám r areálu je v modelu zahrnut v b žném stavu.
Okolní komunika ní sí je v p edpokládaném roce 2020 zprovozn na ve stejném rozsahu jako
v sou asném stavu s výjimkou zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t na úsek ulice
eskobrodské mezi ulicí Travná a vjezdem do areálu Coca Coly.
ižovatka Pr myslová x Objízdná je ve stávajícím stavu.
V aktivní variant není uvažován p esun distribu ního centra a po ítá se jen s nov vybudovanou
výrobní linkou. Dochází tedy k nár stu pouze o 5 osobních vozidel a 36 ostatních nákladních vozidel.

3
3.1

ZHODNOCENÍ VLIVU ZÁM RU
VÝSTUPY Z DOPRAVNÍHO MODELU

Po výpo tu zatížení byly pro ob varianty vytvo eny kartogramy intenzit, které zobrazují zatížení
komunika ní sít ve formátu [všechna vozidla / lehká nákladní vozidla (do 3,5 t) / ostatní nákladní
vozidla (nad 3,5 t) za 24 hodin]. Jedná se o scéná e:
Rok 2020 – varianta nulová 2,
Rok 2020 – varianta aktivní 2.
Uvedené kartogramy jsou v grafických p ílohách 3.1 a 3.2, které íseln navazují na grafické výstupy
edchozí studie. Dále byl vytvo en rozdílový kartogram mezi aktivní a nulovou variantou (p íloha
3.3).
Hodnoty intenzit na jednotlivých úsecích okolní sít jsou dále p edávány v datové podob (*.xls) pro
pot eby hlukového posouzení.

3.2

POSOUZENÍ DOPADU ZÁM RU

Z rozdílu zatížení silni ní sít
minimální dopad zám ru.

mezi variantou aktivní a nulovou v roce 2020 (p íloha 3.3) vyplývá

Z výstupu dopravního modelu (p ílohy 3.3) vyplývá, že se jedná o nar st intenzity dopravy
maximáln o 0,5 % v jedné ásti ulice Rožmberská v oblasti Kyjí, a v oblasti Hostavic nedojde
k žádné zm
intenzit.
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4

ÁST

ZÁV R

Posouzení zám ru nového areálu Coca-Coly vychází z dopravního modelu Prahy a St edo eského
kraje, který byl zpodrobn n v oblasti Kyjí, Jahodnice a Hostavic. Model sou asného stavu byl
kalibrován na nejnov jší s ítání dopravy a byla vytvo ena prognóza pro rok 2020.
Vliv nového areálu na zatížení silni ní sít je minimální a p it žuje áste
ale žádnou z nich neovliv uje nijak výrazn .
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více komunikací v okolí,
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