Mìstský okruh pøivádí
do špatnì odvìtrávané Trojské kotliny
další množství prùjezdné dopravy.

Co nám pøinese

MÌSTSKÝ OKRUH
Mìstský okruh
pøitáhne svou atraktivitou
velké množství dopravy
- další nápor na již pøetížené
Vítìzné námìstí

Ke zvýšení intenzity dopravy
dojde i na Evropské ul.

Jak objet ucpané Dejvice
aneb na Mìstský okruh
zkratkou pøes Oøechovku ?
(v roce 2015 tudy má jezdit
víc aut než dnes po Plzeòské)

Také Veletržní ul. a Letenský tunel
budou pøivádìt dopravu na MO.

HOLEŠOVICE

MÚK LETENSKÁ PLÁÒ
vyvolá tlak na zástavbu Letné ?

Mezi Myslbekovou a Letnou
povedou 4+2 pruhy v tunelu
a 4 pruhy po povrchu
(MO a ul. Milady Horákové)

MÚK PRAŠNÝ MOST

STØEŠOVICE

Nejhorší dopady bude mít mìstský okruh
na Bøevnov - dosud ještì atraktivní obytnou ètvr.
Zvláštì pøi rozšíøení Karlovarské
se stane souèástí prùtahu východ - západ.
Podle prognóz by zde mìlo jezdit 74 000 aut dennì,
tj. dvaapùlkrát více než v souèasnosti.

MÚK PELC - TYROLKA

Díky výstavb
ì nov
vzniká vedle ého Trojského mostu
stávající Arg
entinské
druhý frekve
ntovaný tah

MÚK TROJA

je projektována pouhých 500 m
od Pražského hradu

MÚK MALOVANKA
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Plzeòská se stává pøivadìèem
na novì vzniklou Severojižní magistrálu II.
Dopravní situaci to zde neulehèí,
spíše naopak.

Prognózy pøedpokládají nárùst dopravy
v ulicích Jeèná / Žitná o 44 %.
Uleví tedy okruh centru od dopravy ?

SMÍCHOV

Na Letné v ul. Milady Horákové dnes
jezdí 36 000 aut dennì.
V roce 2015 po dokonèení všech
nákladných staveb se zde pøedpokládá
54 000 aut dennì na povrchu a dalších
111 000 v tunelu.

Prosecká radiála
- zaústìní dálnice D8 do Prahy

