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Rodičům žáku ZŠ Meteorologická 

 

 

Tramvajová trať Modřany – Libuš a očekávané komplikace v dopravě a přístupu do školy 

 

Výstavba tramvajové tratě byla zahájena v dubnu zatím bez jakéhokoli omezení dopravy. Podél ulice 

Gen. Šišky povede tramvajová trať jižně od stávající silnice, v ulici Novodvorská středovým zeleným 

pásem. Pro výstavbu je klíčová křižovatka ulic Meteorologická, Novodvorská a Gen. Šišky, která je dnes 

okružní křižovatkou, ale bude přestavěna na křižovatku řízenou semafory. Během přestavby to bude 

znamenat značné omezení jak pro řidiče, tak především pro přístup do školy severní branou u kruhového 

objezdu.  

 

Situace na mapce zachycuje navrženou alternativní přístupovou cestu po dobu 1. etapy od poloviny 

května do konce září. 

  

Pěší přístup bude zachován z ulice Skalská a z ulice Brunelova. Bude zcela uzavřen přechod u 

kruhového objezdu. Autobusové zastávky Sídliště Libuš budou posunuty o cca 80–100 metrů ve směru 

na Modřany, kde bude provizorní přechod. Požádal jsem ředitele městské policie, aby strážníky městské 

policie z kruhového objezdu přesunul na provizorní přechod.  

 

Mezi stávající okružní křižovatkou a zdí školy bude zhotovena náhradní komunikace pro automobily, 

která zajistí pohyb všemi směry vyjma jednoho – nebude možné odbočit z Novodvorské ulice do 

Meteorologické. Rizikem je směr od Modřan na Novodvorskou ulici, ale snad toto levé odbočení z ulice 

Gen. Šišky do Novodvorské nebude příliš brzdit průběžný pohyb aut na přímé trase Meteorologická – 

Gen. Šišky. Pokud ano, bude to nezbytné řešit. Směry pro auta zobrazují modré šipky.  

 

Po dohodě s projektanty a zhotovitelem stavby bude jižně od této silnice zhotoven provizorní chodník 

(na mapě žlutě). Děti, které přijíždějí do školy na autobusovou zastávku Sídliště Libuš, vystoupí na 

dočasné zastávce „Sídliště Libuš“. Přejdou silnici a po novém provizorním chodníku se dostanou do 

ulice Brunelova. Cesta pro pěší je na obrázku vyznačena fialovými značkami. Z obrázku je patrné, že 

bude v zeleni vybudována provizorní cesta a přes příjezdy do rokle dva přechody tak, aby nedocházelo 

ke kolizním situacím mezi dětmi a řidiči.  

 

Největší část těchto stavebních úprav připadne na léto, kdy je škola zavřená, přesto k omezení dojde i 

během školního roku. S ohledem na souběžnou rekonstrukci Barrandovského mostu a částečné otevření 

nájezdu na pražský okruh dojde k značnému nárůstu dopravy. Prosím všechny řidiče, aby zvážili, zda 

nezbytně nutně musí s dětmi jezdit až ke škole, a všechny prosím o maximální ohleduplnost.  

 

Děkuji Vám. Máte-li dotazy, pište prosím na adresu: koubek@praha-libus.cz. 

 

Pokud by se situace oproti plánům měla jakkoli výrazně měnit, budu Vás informovat. 

 

Jiří Koubek 

starosta MČ Praha-Libuš 
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Schéma organizace dopravy u ZŠ Meteorologická od cca poloviny května do konce září. 

 

 

 


