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Věc: Žádost o vyřešení  bezpečnosti okolí parku mezi ulicí Kolátorovou a ulicí Pod 

Marjánkou v Břevnově 

 

 

 

Vážený pane starosto, 
 
okolí parku není bezpečné. Ulicí Pod Marjánkou, která vede podél parku a je rovná a 
přehledná, velmi často projíždějí auta překračující povolenou rychlost 50 km/hod. Nenachází 
se  tam ani jeden přechod ani zpomalovací práh, který by pomohl rychlost vozidel snížit.  
 
V místech, kde parkové cesty ústí do ulic, často stojí auta. Pouze na jednom místě jsou 
instalovány plastové patníky.  
 
V ulici Kolátorova je modrým pruhem vyznačeno parkování podél parku polovinou aut na 
chodníku. Všechna auta tam však parkují bez výjimky na chodníku celým vozem. Chodník se 
tak pro chodce stává nepoužitelný.  Malé děti či starší lidé se mezi parkujícími auty obtížně 
rozhlížejí a místo chodníku často používají vozovku. 
 
Park je zelenou oázou s trávníkem, stromy  a lavičkami mezi permanentně přetíženou 
Patočkovou ulicí, na které jsou po otevření tunelu Blanka závažně překračovány limity 
znečištění ovzduší, a rušnou ulicí Bělohorskou, kde jezdí tramvaje a probíhá i zásobování 
mnoha obchodů a obchůdků. Park se nachází uprostřed rezidenční oblasti. Je využíván 
seniory, maminkami s kočárky a malými dětmi, pejskaři a večer mládeží.  
 
Parkem prochází lidé směřující do polikliniky, která sousedí s parkem. Přes ulici jsou dvě 
dětská hřiště, dvě mateřské školy a centrum volnočasových kroužků pro děti -  Studio Paleta. 
Parkem rovněž prochází děti, které směřují přes Patočkovu ulici do hudební školy nebo do 
dvou základních škol Pod Marjánkou a  Marjánka a ZŠ Komenského. 
 
V místě hlavních tras, které procházejí skrze park, chybí přechody pro chodce na přilehlých 
komunikacích, především v ulici Pod Marjánkou pod schody vedoucími na Bělohorskou ulici. 
 
Obracíme se na Vás se žádostí o řešení stávající situace. 



                                                                                                     
 
Navrhujeme: 
 
1/ snížení rychlosti podél parku na 30 km/hod nebo zavedení Obytné zóny. 
2/ umístění  několika přechodů se zpomalovacími prahy jako je před ZŠ Pod Marjánkou 
3/ důslednou kontrolu parkování v Kolátorově ulici a uvolnění chodníku pro chodce 
4/ při ústí cest  z parku do ulice žádáme umístění sloupků, které zabrání  parkování vozidel, 
bránících v rozhledu při přecházení 
 
Rádi se s vámi potkáme, ideálně přímo na místě, a můžeme celou věc společně prodiskutovat. 
 
Děkujeme. 
 
 
S pozdravem, 
 
Anna Hradilková 
Spolek Pro Břevnov 
 
a 
 
Olga Závadová 
Studio Paleta o. p. s. 
 
 
Pro ilustraci přikládáme dvě fotografie stavu parkování. 
 

       
 
 
Na vědomí: 
 
Mgr. Jakub Stárek, statutární místostarosta 
Ing. Jiří Lála, místostarosta zodpovědný za oblast dopravy 
Ing. Dana Charvátová, vedoucí Odboru dopravy a životního prostředí 
Vladimír Šuvarina - předseda dopravní komise 
Bc. Zdeněk Kovanda, DiS,  ředitel Městské policie na Praze 6 


