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Dobrý den,
pro jistotu nejdříve napíšu, že tento názor je můj soukromý a nevyjadřuje názor petičního
výboru proti výstavbě dalších hal ani nikoho jiného.

Za sebe tvrdím, že nevěřím číslům z kamerového měření intenzity dopravy z roku 2018, kterými
dokládá potřebu obchvatu vedení města.
Myslím tím kamiony nad 12 tun (tj. ty velké, vesměs 13,6 metrů a 4 metry vysoké obludy).
Jestliže mi obyvatelé města, zejména z Boleslavské ulice, potvrdí že to je možné, sklopím uši.
Do té doby budu jen nevěřícně kroutit hlavou a pozdvihovat obočí nad tím, že tomu někdo může
věřit a data brát jako relevantní.

Takže: I radní pan Janeček na facebooku uvádí, že – cituji - „každý den v týdnu (materiál
zprůměroval i víkendy, tedy opravdu sedm dní v týdnu) projede Boleslavskou jen ve
směru od Bakova dolů 130 kamionu nad 12 tun za hodinu a to od 5:00 do ca 20:00,
později počet kamiónů klesá na 70 a méně za hodinu. Tyto vozy zásobují 13. bránu na
čas. Celkem jde o ca 15 tis. kamionů týdně.“

Takže matematika:
Čas 5–22 hodin: 130 velkých kamionů za hodinu = více než 2 kamiony každou minutu,
tedy každou půlminutu jeden kamion.
Celý týden, tedy včetně víkendů (vzhledem k zákonným omezením dopravy těžkých aut o
víkendu počítejme 6 celých dní):
15 000 kamionů týdně =>
2 500 denně => 104 za hodinu, včetně nocí =>
1,7 velkého kamionu každou minutu
.

A k tomu ještě týdně 7 000 nákladních aut do 12 tun? Opravdu? A je jen ve směru od
Bakova???

Když sečtu nákladní auta na Boleslavské jen ve směru od Bakova za celý týden (opět
vezměme těch 6 dní kvůli víkendovým omezením), tak 15 000 velkých + 7 000 menších =
22 000 nákladních aut týdně celkem => 3 666 denně => 152 za hodinu => 2,5 kamionu
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každou minutu
V jednom směru! Opravdu?

.

Budu rád, když se vyjádří občané města, kteří se pohybují po městě, zda je za pět minut na
chodníku mine 12 kamionů jedoucích směrem od Bakova.

Aniž bych chtěl zlehčovat špatnou dopravní situaci ve městě, toto je prostě „kapitální békovina.“

David Odnoha
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