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Silnice 278, Hodkovice n. M. - vjezd do intravilánu obce.  

Zde je navržen dopravní ostrůvek jako opatření na vjezdu do obce. 

Silnice 278, Hodkovice n. M.- vpravo od silnice je navržen chodník šířky 1,5 m 

a veřejné osvětlení komunikace. Odvodnění příkopem bude nahrazeno kanalizací. 
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Silnice 278 Hodkovice n. M. – řidiči často překračují v řešeném úseku povolenou rychlost. 

Podíl nákladní dopravy je cca 15 %. 

 

Silnice 278 Hodkovice n.M. -  označení hranice obce je vzdáleno cca 200 m od zástavby. 
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Silnice 278, Hodkovice n. M. – současný stav. 

 

 

Navržené řešení – vizualizace. 
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Silnici 27814 Hodkovice n.M. - směr na Záskalí, pohled od okružní křižovatky. 

  

Silnice 27814 - běžné je přecházení mimo přechod, který je vzdálen z prostoru křižovatky. 
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Silnice 27814, Hodkovice n.M. – místo, kde je navržen mobilní dopravní ostrůvek, 

vlevo je navržen chodník (pohled směr z centra). 

Silnice 27814, Hodkovice n.M. – vlevo zaparkovaná nákladní vozidla hostů restaurace, 

vpravo sjezd na parkoviště u restaurace (privat). Vpravo je navržen chodník. Pohled k centru. 
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Účelová komunikace mezi objektem restaurace a řadovými garážemi.  

 

Sjezd ze silnice 278 k řadovým garážím, je navržena výměna a přemístění sloupu  

veřejného osvětlení a úpravu povrchu v prostoru sjezdu. 


