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P E T I C E 

za řešení neúnosného stavu dopravní situace v ulici Dvorská,  
Svobodné Dvory 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním 

 

Vážený pane primátore, 

my, níže podepsaní občané Hradce Králové, prostřednictvím této petice žádáme o řešení 

neúnosného stavu dopravní situace v ulici Dvorská, městské části Svobodné Dvory. 

1/ Zajištění bezpečného provozu v ulici Dvorská, nyní enormně zatěžované nadměrnými vozy 

zejména společnosti ATM CZ a.s. (vozy o hmotnosti nad 7,5t vč. těžké nadrozměrné přepravy), 

která si v katastru Svobodných Dvorů vybudovala provozovnu, a dalšími vozy ze stavby dálnice 

D11. Nadměrná zátěž vlivem již značně poškozené vozovky způsobuje otřesy a tím praskliny ve 

zdivu všech domů v ulici, dále vysokou hlučnost a nadměrné exhalace.  

Projíždějící vozy často nedodržují povolenou rychlost, přestože je pro blízkost základní školy 

snížena v úseku křižovatky Dvorská/Spojovací na 30 km/h a tím ohrožují nejen děti na přechodu 

pro chodce.  Z aut také často odlétají kusy kamenné suti a je otázkou času, kdy někoho zraní.  

I přes informaci, že bude vozovka opravena v následujících letech, žádáme o vyloučení vjezdu 

všech nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 3,5t, a to bez výjimky v celé ulici. A bez 

výjimky i pro vozidla společností ATM a Pivovaru Primátor, která zcela jednoduše mohou využívat 

obsluhu přes úsek ulice Spojovací (směr Stěžery), mimo občanskou zástavbu. Navrhujeme i nové 

propojení s ulicí Zelená.  

Dále stejný zákaz vjezdu nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 3,5t požadujeme pro ulici 

Spojovací vedoucí od R 35 po křižovatku s ulicí Dvorská (silnice vedoucí kolem základní školy). 

Zároveň naprosto nesouhlasíme s avizovaným zaslepením ul. Spojovací do ul. Koutníkova, které 

dále výrazně zhorší dopravní situaci ve Svobodných Dvorech.  

 

 



2/ Vyřešení parkovacího stání pro zákazníky a obsluhu pošty v ulici Dvorská.  

Problematika parkování se řeší již několik let, ale stále neúspěšně. Občané nemají jinou možnost i 

přesto, že vedle budovy je pozemek v majetku města. Parkováním na ulici blokují vozovku a vjezdy 

do okolních domů a znemožňují tím plynulý a bezpečný průjezd  pro ostatní účastníky silničního 

provozu. Často dochází k zablokování ulice parkujícími vozy pro autobusy MHD a vozidla IZS.  

3/ Vyřešení bezpečnosti křižovatky ulic Dvorská / K Meteoru / Cihlářská. 

V místě křižovatky jsou 2 obchody s potravinami, u obou chybí parkovací místa pro zákazníky a 

zásobování. Řidiči běžně zastaví auto přímo v křižovatce a blokují tím plynulý provoz (stejná 

situace viz bod 2/ ). Ulice Dvorská není v tomto úseku rovná, což komplikuje výhled při projíždění 

směrem do města. Navíc se stále větší zástavbou v oblasti Meteor přibývá nebezpečných situací, 

které jsou kritické zejména v ranních a odpoledních hodinách, tj. při odjezdu do/ze zaměstnání a 

v době, kdy rodiče rozvážejí a svážejí děti do mateřské školy (umístěné v ulici K Meteoru). 

 

Tímto žádáme o změnu v existující křižovatce, o návrh, který zajistí přehlednost a bezpečnost 

křižovatky (včetně chodníku a přechodu pro chodce). 

 

Žádáme Vás touto peticí o vyřešení neúnosné situace, neboť i přes veškerou snahu není Komise 

místní samosprávy Svobodných Dvorů schopna nic prosadit a to ani za několik let jednání 

s úředníky magistrátu města. Ulice Dvorská je koncipovaná jako obslužná ulice, procházející 

souvislou zástavbou rodinných domů, ne jako tranzitní pro nákladní dopravu a průmyslová. Pro 

rodiny, které tu bydlí již po několik generací, se bydlení stává velmi nekvalitní, nepříjemné a zdraví 

nebezpečné. Jako občané cítíme právo požadovat zjednání nápravy, vč. snížení daně z nemovitosti, 

neboť naše domy jsou trvale poškozovány z důsledku nedbalosti a nedůslednosti ze strany 

magistrátu města. 

Za projednání a vyřízení naší petice děkujeme. 

 

Petiční výbor zastupuje: 

Ing. Barbora Šťovíčková, narozena 5/8/1978, bydliště: Dvorská 327, 503 11 Hradec Králové 

Lenka Mačurová, narozena 24/5/1974, bydliště: Dvorská 225, 503 11 Hradec Králové 

Tereza Honsnejmanová, narozena 9/7/1987, bydliště: Dvorská 9/126, 503 11 Hradec Králové 

 

  

 

 

 



Podpisový arch k petici 

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto 

podpisového archu. Dle § 4 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch 

se týká petice Za řešení neúnosného stavu dopravní situace v ulici Dvorská, Svobodné Dvory. 

1/ Zajištění bezpečného provozu v ulici Dvorská včetně zákazu průjezdu nadměrných vozidel. 

2/ Vyřešení parkovacího stání pro zákazníky a obsluhu pošty v ulici Dvorská. 

3/ Vyřešení bezpečnosti křižovatky ulic Dvorská / K Meteoru / Cihlářská. 

 

Petiční výbor zastupuje: 

Ing. Barbora Šťovíčková, narozena 5/8/1978, bydliště: Dvorská 327, 503 11 Hradec Králové 

Lenka Mačurová, narozena 24/5/1974, bydliště: Dvorská 225, 503 11 Hradec Králové 

Tereza Honsnejmanová, narozena 9/7/1987, bydliště: Dvorská 9/126, 503 11 Hradec Králové 

 

Jméno Příjmení Bydliště (ulice a číslo) Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


