


A Provedení povrchu z žulové dlažby bude mít negativní vliv na hluk automobilové dopravy. Dle ŘSD z čítání v roce 2016 zde
projede přibližně 5200 vozidel za 24hod, z toho asi 720 těžkých nákladních vozidel. 
Reálná čísla ale mohou být daleko vyšší a to z důvodu, že řidiči při vzdutí dopravy na křižovatce ulic Sojovická/Jedličkova/
Poděbradova/ČSA objíždějí tuto křižovatku přes dolní část Husova náměstí či až přes komunikaci Sokolská.
Rovněž řidiči motorových vozidel často tuto křižovatku objíždějí přes Masarykovu ulici a napojují se na komunikaci Jedličkova 
v dolní části této komunikace.
Vybudováním této úpravy by se větší část dopravy přesunula do západní části Husova náměstí (Masarykova ulice)
kde je navržena zvýšená-zklidněná komunikace.
Rovněž provedení komunikace Sojovická při severní části Husova náměstí v žulové dlažbě (podobný povrch jako okolní
zpevněné plochy a chodníky) bude mít za následek psychologického spojení prostoru chodníků, komunikace a náměstí.
Toto je i důvod, který je prezentován v architektonické studii, ovšem toto není z dopravního hlediska vhodné při intenzitách 
v řádech tisíců vozidel za den a pro komunikaci II.třídy takto důležitého významu.

B Zvýšenou plochu je nutné posunout "více do náměstí". Vzhledem k intenzitám dopravy přes 10tis. Vozidel za den je nutné, 
aby vozidlo pokud možno co nejrychleji odbočilo z ulice Jedličkova a naopak aby vozidlo vyjíždějící z náměstí
nemuselo na hraně komunikace překonávat výškové nerovnosti.

C Úpravu křižovatky by chtělo navrhnout komplexně, včetně vodorovného dopravního značení a ověření přes obalové křivky
D Myšlenka umožnění kapacitnějšího parkování na náměstí v době výstav se trochu míjí s využitím náměstí pro pohyb obyvatel

Právě v době výstav se pohybuje v Lysé značné množství lidí a pro ně by měl zklidněný prostor sloužit.
E Zde by měl být povolen vjezd pouze rezidentům, zásobování atd., vyloučit zde průjezd 
F Tato část komunikace, která by měla být výrazně zklidněná, nebude fungovat, pokud nedojde k výraznému zklidnění dopravy

OBECNĚ
1. Bez snížení intenzit dopravy v horní části Husova náměstí nemůže fungovat propojení náměstí s budovou úřadů atd.
2. Stávající komunikace je nutné ponechat s asfaltovým povrchem za stávajících dopravních podmínek.
3. Po dostavbě obchvatu města části S-J dojde k výraznému zklidnění komunikace Jedličkova a ČSA, naopak může dojít

k výraznému zvýšení dopravy na komunikaci Poděbradova. Proto je nutné se zabývat otázkou úpravy problematické
křižovatky "u kina" a zakombinovat danou úpravu do řešení náměstí.

NÁVRH PODOBY NÁMĚSTÍ MUSÍ NUTNĚ VYCHÁZET Z DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ OKOLNÍCH KOMUNIKACÍ, KTERÉ JSOU V TOMTO PŘÍPADĚ
V SOUČASNOSTI VELMI VÝZNAMNÉ. JSOU TO KOMUNIKACE II.TŘÍDY S INTENZITAMI TISÍCE VOZIDEL ZA 24HODIN.
PO DOSTAVENÍ OBCHVATU S-J DOJDE K VÝRAZNÉMU ZKLIDNĚNÍ ČISTI KOMUNIKACÍ JEDLIČKOVA A ČSA. KOMUNIKACE SOJOVICKÁ
BUDE NA DÁLE VELMI VÝZNAMNOU KOMUNIKACÍ.
Z TĚCHTO DŮVODŮ BY BYLO VHODNÉ NAVRHNOUT ÚPRAVU NÁMĚSTÍ AŽ PO DOSTAVĚNÍ OBCHVATU.
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