
Zápis č. 2 z jednání Komise dopravní konané dne 18.2.2019  
 
 
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny 
 
Program:  I. Projednání nových podnětů 
       
 

Záznam o průběhu jednání  
 
I. Kontrola plnění usnesení a úkolů z předcházejících jednání dopravní komise 
 
 

Zápis ze dne 16.1.2019 

 
Ad1. Instalace chybějící dopravní značky IP 10a - "Slepá ulice"  na ul. Malá v Darkovičkách. 
Usnesení: Dopravní komise doporučuje chybějící dopravní značku nainstalovat. 

Plnění: Instalace objednána u TS Hlučín, s.r.o. 
 
Ad2. OV Darkovičky navrhuje zvážit instalaci odrazového zrcadla na výjezdu z ul. Sadová na 
silnice II/469 v Darkovičkách (směrem na Šilheřovice).  
Usnesení:. Vzhledem k dostatečným rozhledovým poměrům dopravní komise nedoporučuje 

instalaci odrazového zrcadla. Na výjezdu z ul. Sadová je stávající DZ P6 - Stůj, dej přednost 

v jízdě!  
Plnění: Bude projednáno v Radě města 4.3.2019. 
 
Ad4. Žádost OMM o vyjádření k žádosti občana o povolení zřízení místa pro parkování na ul. 
Okrajová v Hlučíně.  
Usnesení:. Dopravní komise tento materiál odročila na další jednání a žádá o předložení 

zpracovaného konceptu parkování podél ul. Okrajová v Hlučíně.   
 
Ad6. Návrh OV OKD na úpravu prostoru před restauraci Barborka, par. č. 1706/65 v k.ú. Hlu-
čín. OV navrhuje zúžit stávající chodník před objektem a rozšířit komunikaci, čímž by došlo k 
úpravě podélného parkovacího stání na kolmá stání.     
Usnesení:. Dle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, § 25 odst. b) realizace kolmých parkovacích stání na této místní komuni-

kaci není reálná. Dopravní komise doporučuje legalizaci podélných parkovacích stání před 

objektem. Dopravní komise doporučuje daný návrh před zpracováním projektové dokumen-

tace projednat s Policií ČR DI.  

Plnění: Projednáno v Radě města. Akce OV OKD zařazena do rozpočtu města 2019 na vy-

pracování PD. Dále v kompetenci odboru investic. Bod se vypouští z dalšího sledování. 

 
Ad7. Návrh OV OKD na úpravu komunikace Severní a to v úseku od BD Severní 1 ve směru k 
ul. B. Němcové rozšířit komunikaci o 3m tak, aby podél chodníku před BD Severní 2 a 4 moh-
la vzniknout šikmá parkovací stání namísto stávajících podélných.  
Usnesení:. Dle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, § 25 odst. b) realizace šikmých parkovacích stání na této místní komuni-

kaci není reálná. Dopravní komise doporučuje zpracovat variantní řešení rozšíření komuni-

kace s návrhem podélných parkovacích míst na této komunikaci.  



Plnění: Projednáno v Radě města. Akce OV OKD zařazena do rozpočtu města 2019 na vy-

pracování PD. Dále v kompetenci odboru investic. Bod se vypouští z dalšího sledování. 
 
Ad8. Připomínka předsedy komise. V křižovatce ul. Cihelní (výjezd od Penny marketu) na ul. 
Rovniny v Hlučíně brání výhledu řidičům umístění kontejnerů u chodníku Rovniny. 
Usnesení: Dopravní komise doporučuje situaci prošetřit. 

Plnění: Rozhledové poměry v křižovatce MK Cihelní s MK Rovniny (při výjezdu od Penny) 

jsou bez jakýchkoliv překážek, stačí si jen správně do křižovatky najet. Kontejnery nezasahu-

jí do rozhledových polí. Bude projednáno v Radě města. 

 
Ad9. Návrh předsedy komise na úpravu světlené signalizace v křižovatce Ostravská x ČSA (U 
Billy) na instalaci zelené šipky vpravo pro odbočení z Ostravské (ve směru od Ostravy) na Da-
rkovičky.  
Usnesení: Dopravní komise doporučuje návrh projednat s firmou Eltodo, která zajišťuje 

servis SSZ. 

Plnění: Návrh byl projednán s firmou Eltodo, tato úprava je reálná. Firma Eltodo zpracova-

la cenovou nabídku na úpravu světelné signalizace pro montáž  tzv. vyklizovací šipky pro 

odbočení z ul. Ostravské směrem na Darkovičky. Tato úprava by stála 57 000,- Kč vč. DPH. 

Bude projednáno v Radě města 4.3.2019. 
 
Ad10. Návrh Městské policie na realizaci vodorovného dopravního značení v lokalitě přednost 
zprava ul. Moravská, Vinohradská, Čapkova, Ant. Dvořáka v Hlučíně. 
Usnesení: Dopravní komise doporučuje provést v této lokalitě vodorovné dopravní značení.  

Plnění: Bude projednáno v RM. 

 
Ad11. Návrh Městské policie na osazení dodatkové tabulky E12 "mimo zásobování" na DZ 
B28 "Zákaz zastavení" před objektem hospody "56" v Hlučíně.  
Usnesení: Dopravní komise doporučuje osazení dodatkové tabulky projednat s vlastníkem a 

správcem silnice I/56. 

Plnění: Bude projednáno v RM. 

 
Ad12. Návrh  Městské policie na provedení dělicí čáry na ul. Dlouhoveská v Hlučíně v zatáčce 
u kapličky.  
Usnesení: Dopravní komise doporučuje provést dělící čáru. 

Plnění: Bude zapracováno do úpravy DZ na ul. Dlouhoveská v Hlučíně.  

 
Ad13. Upozornění Městské policie na opotřebené vodorovné dopravní značení parkovacího 
stání pro ZTP na parkovišti za DM marketem a Mírovém náměstí.  
Usnesení: Dopravní komise doporučuje obnovit stávající vodorovné dopravní značení u par-

kovacích míst pro ZTP. 

Plnění: Obnova vodorovného DZ objednána u TS Hlučín. Dále v kompetenci odboru inves-

tic. Bod se vypouští z dalšího sledování. 
 
 
II. Projednání nových podnětů 
 
1. Žádost OMM o vyjádření k žádosti občana o povolení zřízení místa pro parkování na ul. 
Okrajová v Hlučíně.  
Podnět č. 4 z jednání DK 16.1.2019, který byl odročen. 



Usnesení: Dopravní komise projednala koncepční materiál, ve kterém jsou vytipovány loka-

lity pro realizaci zpevněných ploch podél ul. Okrajové v Hlučíně a doporučuje tento materiál 

využít při pronajímání části pozemků za účelem zpevněného stání pro osobní automobily. 

Dopravní komise upozorňuje ponechat plochu pro vjezd k pozemku par. č. 3139/8 v k.ú. 

Hlučín. 

 
2. Žádost odboru dopravy o úpravu dopravního značení na ul. Dr. E. Beneše v Hlučíně z důvo-
du zvýšení bezpečnosti silničního provozu při závěrečných zkouškách žadatelů o řidičské 
oprávnění skupiny A, kdy v blízkosti je prováděna část závěrečné zkoušky. Návrh zahrnuje 
osazení IP 10a (Slepá pozemní komunikace) a A22 (Jiné nebezpečí) + E13 s textem "Výcvik 
autoškoly". 
Usnesení: Dopravní komise projednala návrh na úpravu dopravního značení na ul. Dr. E. 

Beneše v Hlučíně a doporučuje instalovat pouze svislé dopravní značení A22+E13 s textem 

"Výcvik autoškoly". 
 
3. Žádost odboru městského majetku o vyjádření k žádosti občana ve věci nabytí části pozem-
ku par. č. 4265/3 v k.ú. Hlučín do majetku města. Jedná se o část pozemku, který je zastavěný 
panely a je využíván jako součást účelové komunikace.  
Usnesení: Dopravní komise doporučuje odkup pásu v celé délce pozemku par. č. 4265/3 (až 

po přemostění). Dopravní komise upozorňuje na nízký dopravní význam komunikace a ne-

přiměřenou výši prodejní ceny pozemku.   
 
4. Žádost odboru městského majetku o projednání návrhu Muzea Hlučínska k rekonstrukci 
stávající garáže na pozemku par. č. 436/2 a 436/3 v k.ú. Hlučín.  
Usnesení: Dopravní komise upozorňuje, že příjezd ke garáži není ve vhodném stavu. Záměr 

výstavby nové garáže nespadá do kompetence komise dopravní.  
 
5. Požadavek z veřejné schůze OV Rovniny na zklidnění dopravy na ul. Dukelská v Hlučíně 
před ZŠ Rovniny. 
Usnesení: Dopravní komise navrhuje provést instalaci dopravního značení zvyšující pozor-

nost řidičů vůči dětem a omezující rychlost.  

 
6. Podnět předsedy komise na znovuobnovení přechodu pro chodce na ul. ČSA před finančním 
úřadem a to z důvodu absence přechodu pro chodce v tomto směru v křižovatce Ostravská x 
ČSA.  
Usnesení: Dopravní komise nedoporučuje znovuobnovení přechodu pro chodce na ul. ČSA 

před fin. úřadem a to z důvodu nedostatečné vzdálenosti mezi přechody pro chodce. Doprav-

ní komise doporučuje řešit návrh přechodů pro chodce v křižovatce ul. Ostravská x ČSA v 

Hlučíně dle zpracované architektonické studie: "Revitalizace veřejného prostranství u Čer-

veného kostela v Hlučíně".  
 
 
 
 
 
Zástup předsedy dopravní komise 
Zapisovatel 


