
Zápis č. 5 z jednání Komise dopravní konané dne 26.8.2019  
 
 
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny 
 
Program:  I. Kontrola plnění usnesení z předcházejících jednání 

 II. Projednání nových podnětů 
       
 

Záznam o průběhu jednání  
 
I. Kontrola plnění usnesení a úkolů z předcházejících jednání dopravní komise 
 
 
Zápis ze dne 18.2.2019: 

 
Ad5. 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. Bude projednáno v RM. 

Plnění: Projednáno 3.6.2019 v RM pod usnesením č. 19/5c). Rada města Hlučína projednala 

požadavek na zklidnění dopravy na ul. Dukelské v Hlučíně a rozhodla provést na vozovce 

vodorovné dopravní značení V15 "Nápis na vozovce" se symbolem "děti" v obou směrech. 

Bod se vypouští z dalšího sledování. 

 
 
Zápis ze dne 25.3.2019: 

 
Ad8. Požadavek OV OKD na instalaci DZ "Zákaz vjezdu motorových vozidel" (kromě do-
pravní obsluhy) na komunikaci ke kravínu v obou směrech.  
Usnesení: Dopravní komise se již tímto podnětem zabývala v minulých letech a doporučuje 

ponechat stávající stav. 

Plnění: Projednáno 15.7.2019 v RM pod usnesením č. 22/11d). Rada města Hlučína projed-

nala požadavek na úpravu dopravního značení na prodloužené ulici P. Bezruče v Hlučíně a 

rozhodla ponechat stávající stav. Bod se vypouští z dalšího sledování. 
 
 
Zápis ze dne 20.4.2019: 
 
Ad2. Požadavek OV Rovniny na instalaci svislé DZ "Zákaz zastavení" na ul. Rovniny před 
přechodem pro chodce blíže k restauraci Hevil a to z důvodu neustálého parkování na ul. Rov-
niny před přechodem pro chodce.  
Usnesení: Za přechodem pro chodce je stávající DZ "Zákaz stání". Dopravní komise dopo-

ručuje posun stávající DZ "Zákaz stání" směrem k Hevilu dle místních poměrů. 
Plnění: Projednáno 17.6.2019 v RM pod usnesením č. 20/6a). Rada města Hlučína projed-

nala požadavek na posun stávající dopravní značky B29 "Zákaz stání" na ul. Rovniny v 

Hlučíně směrem k Penzionu Hevil a rozhodla posun dopravní značky zrealizovat. Bod se 

vypouští z dalšího sledování. 
 



Ad3. Požadavek OV OKD na vybudování zálivu pro zastávku autobusu na ul. ČSA ve směru 
od Darkoviček do centra. 
Usnesení: 1.) Autobusová zastávka "Hlučín sídliště" na ul. ČSA v Hlučíně - Dopravní komi-

se doporučuje přesunout autobusovou zastávku ve směru od Darkoviček do centra na točnu 

autobusů a provést její rozšíření dle zpracované studie Regenerace panelového sídliště OKD.  

2.) Autobusová zastávka "Petra Bezruče" na ul. ČSA v Hlučíně - Dopravní komise doporu-

čuje přesun autobusové zastávky k poliklinice Hlučín. Ve směru na Darkovičky zřídit auto-

busovou zastávku ve stávajícím zálivu u polikliniky.  

Plnění: Zapracovat do generelu dopravy. Bod se vypouští z dalšího sledování. 
 
Ad4. Požadavek OV Rovniny na zpomalení dopravy na ul. Rovniny v Hlučíně - instalace zpo-
malovacího semaforu, měření rychlosti, retardéry, zúžení ulice). 
Usnesení: Dopravní komise doporučuje instalovat na vozovku vodorovné dopravní značení - 

optická psychologická brzda a nejvyšší dovolená rychlost 50km/hod. Dále doporučuje zvýšit 

intenzitu měření rychlosti Městskou Policií. 

Plnění: Projednáno v RM dne 17.6.2019 pod bodem usnesení č. 20/6b). Rada města Hlučína 

projednala požadavek na zklidnění dopravy na ul. Rovniny v Hlučíně a rozhodla provést na 

vozovce vodorovné dopravní značení  - V18 "Optická psychologická brzda" a V15 "Nejvyšší 

dovolená rychlost 50 km/hod" v obou směrech. Bod se vypouští z dalšího sledování. 
 
Ad6. Žádost občana o vyjádření k předložené projektové dokumentaci chodníku podél ul. Ma-
lánky-Vrablovec. 
Usnesení: Dopravní komise souhlasí s návrhem chodníků a doporučuje vedení města Hlučí-

na a Ludgeřovic dořešit majetkoprávní vztahy pod komunikací (pozemek pod cestou z části 

Hlučína a části Ludgeřovic).  

Plnění: Projednáno v RM dne 15.7.2019 pod bodem usnesení č. 22/11e). Rada města Hlučí-

na projednala studii "Zvýšení bezpečnosti na místní komunikaci Malánky (Hlučín) a Rovni-

ny (Ludgeřovice) a doporučuje ponechat stávající stav. 

 
Ad. Další podněty: 
- Požadavek předsedy komise na seříznutí keřů podél ul. Ostravské před přechodem pro chodce 
u hřbitova sv. Markéty s důvodu bezpečnosti chodců. Keře jsou rozrostlé a řidič vozidla nevidí 
chodce v místě přechodu. 
Plnění: Hotovo 
 
- Člen dopravní komise doporučuje na všech jednosměrných komunikací v rámci města dle 
šířkových poměrů komunikace vyhradit podélná parkovací místa.   
Plnění: Zapracovat do generelu dopravy. 
 
- Člen dopravní komise na podnět ředitelky MŠ Severní navrhuje, z důvodu stání osobních 
automobilů před vstupem do jídelny MŠ, kde probíhá zásobování MŠ, instalaci vodorovného 
dopravního značení  V12d - "Zákaz stání" na komunikaci před jídelnou.  
Plnění: Bude projednáno v RM. 
 
 
II. Projednání nových podnětů 
 
1. Žádost občanů ohledně úpravy dopravního značení na silnici Ostravské směrem na Ludge-
řovice. 



Usnesení: Umístění dopravního značení neřeší problém s neukázněnými řidiči. Dopravní 

komise doporučuje jinou formu vymáhání - měření rychlosti Městskou Policií, úsekové mě-

ření, apod. 
 
2. Žádost občana na osazení odrazového zrcadla v křižovatce ul. Vinohradská a ul. Horní v 
Hlučíně z důvodu špatných rozhledových poměrů při výjezdu z ul. Horní na Vinohradskou. 
Usnesení: Jedná se o lokalitu s přednosti zprava. Dopravní komise nedoporučuje umístění 

odrazového zrcadla, umístění je zde neopodstatněné. Dopravní komise doporučuje vyzvat 

vlastníka oplocení k odstranění neprůhledné zelené plachty. 
 
3. Žádost odboru městského majetku o vyjádření k odprodeji zaplocené části pozemku par. č. 
4430/15 v k.ú. Hlučín. 
Usnesení: Dopravní komise doporučuje odprodej části pozemku par. č. 4430/15 v k.ú. Hlu-

čín.  
 
4. Žádost Slezského zemského muzea o omezení rychlosti umístěním retardéru na komunikaci 
kolem areálu vojenského opevnění v Darkovičkách. 
Usnesení: Vzhledem ke zvýšenému pohybu chodců na komunikaci, Dopravní komise dopo-

ručuje omezit rychlost na této komunikaci. Návrh doporučuje zpracovat autorizovaným do-

pravním projektantem.  
 
5. Žádost odboru městského majetku o vyjádření k žádosti o odkup pozemků par. č. 2171/44 a 
2417/43 v k.ú. Hlučín.  
Usnesení: Dopravní komise doporučuje odprodej pozemků par. č. 2171/44 a 2417/43 v k.ú. 

Hlučín.  
 
6. Žádost odboru městského majetku o vyjádření k žádosti o prodej, nebo pronájem pozemku 
par. č. 2944/9 v k.ú. Hlučín.  
Usnesení: Dopravní komise doporučuje pronájem pozemku 2944/9 v k.ú. Hlučín. Dopravní 

komise doporučuje předložit jednoduchou projektovou dokumentaci projednanou s Policii 

ČR Dopravním inspektorátem. Předložená situace stavby je z pohledu Dopravní komise ne-

dostačující.  
 
7. Žádost odboru městského majetku o vyjádření k žádosti o prodej části pozemku par. č. 343/5 
v k.ú. Bobrovníky. 
Usnesení: Dopravní komise prodej části pozemku par. č. 343/5 v k.ú. Hlučín nedoporučuje a 

to z důvodu možné budoucí stavební úpravy komunikace Na Důlkách. 
 
 
 
 
 
 
 
Předseda dopravní komise 
Zapisovatel 


