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Přítomni: dle přiložené prezenční listiny 

 

Program:  I. Prezentace Dopravního generelu 

 II. Diskuze 

       

 

Záznam o průběhu jednání viz. samostatný zápis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předseda dopravní komise 

Zapisovatel 
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ZÁZNAM Z PROJEDNÁNÍ AKCE  
DOPRAVNÍ GENEREL HLUČÍN 

 
Datum a místo konání: 2.10.2019, zasedací místnost rady města 
Přítomni: komise dopravy města + hosté - dle prezenční listiny 
Bylo projednáno: 

1) V úvodu zahájila jednání komise paní vedoucí investičního odboru, představila zpracovatele 
generelu a předala jim slovo. 

2) Zpracovatelé generelu představili v krátké prezentaci obsah generelu od analytické po 
konceptní část a seznámili přítomné s postupem a obsahem prací. Generel je rámcově 
koordinován se zpracovávaným urbanistickým generelem města a též se strategickým 
plánem. Proběhlo projednání s občany v červnu a v září s DO, dokončení s představením v 
radě a zastupitelstvu se plánuje v 11/19. Od komise dopravy je žádáno posouzení zejména 
návrhu staveb 1. etapy (cca 5 let). Následovala diskuze v délce trvání cca 2 hodiny. 

3) V rámci diskuze vystoupili: 
- Člen DK upozornil na nutnost aktivit města v rámci obchvatu silnice I/56, sdělil, že existuje 
též záměr na jihozápadní obchvat, doplnil, že během zpracování ÚP vytvořilo US studii na 
napojení sila přes koleje na ul. Markvartovickou. ZUR MSK rozdělily obchvat na 4 části, takže 
je možné je budovat postupně. V ZUR je opět zakotvena trasa vlakotramvaje, v té souvislosti 
by bylo nutno zařídit přestup z autobusů. Zdůraznil nutnost propojení Darkoviček s Hlučínem 
cyklistickou stezkou a kvalitní napojení štěrkovny. Souhlasí s potřebou úprav průtahu silnice 
I/56. Uvedl, že případnou HG na Bochenkově je nutno sladit s ÚP, možno zohlednit již 
zpracované studie v oblasti parkování. Nehodovost - nutno řešit křižovatky Severní x Čs. 
armády a u Čochtana. Zdůraznil potřebu zachování městských pozemků pro případné 
dopravní stavby. Propojit lávkou sídliště OKD nad nádražím. Vznesl dotaz na názor na 
koncepci parkování. Vyzdvihl potřebu plánování vč. organizačních opatření. Své připomínky 
zaslal ke strategickému plánu, je zde i doprava. 
- zástupce MP se dotázal, zda je nutné výhledové řešení vlakotramvaje, když by bylo možno 
provést spojení autobusem. Zvažuje možnost vykoupit boxové garáže na sídlišti OKD a v 
tomto místě postavit HG 
- Člen DK doplnil, že SŽDC má blíže nespecifikované záměry pro zlepšení železniční trati. V 
zahraničí je preference kolejové dopravy běžná a přímé spojení bez přestupů je cestujícími 
preferováno, položil otázku, zda nebyl zkoumán dopad malého obchvatu až do Kozmic. 
Doporučuje prověřit reálnost zřízení minirondelu u obratiště na Rovninách kvůli průjezdu 
autobusů, navrhuje minirondel spíše v křížení Písečné s Okrajovou 
- Předseda DK připomněl, že se počítá se zřízením cykloboxů a stojanů pro bikesharing před 
štěrkovnou, otázal se zpracovatelů generelu, zda je k dispozici dopad spuštění prodloužené 
Rudné na intenzity dopravy v okolí. Zastávka u polikliniky se plánuje, zruší se zastávka u P. 
Bezruče. 
- Vedoucí OSH v kontextu řešené problematiky sdělil, že mnoho opatření nebylo schváleno 
policií (např. kolmé stání). Mnoho problémů vzniká díky nekázni řidičů a nerespektování 
zákonů (viz půlhodina zdarma na náměstí - bylo nutno zrušit), nízké jsou pokuty. Preferoval 
by nezpoplatnění parkování. Avšak nové parkoviště na Rovninách bylo cenově dražší a proto 
zpočátku nevyužívané. Přivítal by vjezdové ostrůvky, ale z praxe ví, jak těžké jsou jednání 
se správci silnic 
- Vedoucí OINV dodala, že třeba záměr úpravy přechodu pro chodce u štěrkovny je blokován 
projektem revitalizace, do jeho dokončení není možné provádět úpravy v okolí. Připomínky 
člena DK předá zpracovatelům. Po dohodě s vedoucím OD stanoví termín pro ukončení 
připomínkování komisí 
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- zpracovatelé generelu závěrem shrnuli poznatky z diskuze. Cyklostezky v Hlučíně jsou i ve 
stádiu projektování, ale jsou ukončeny na okraji zástavby bez možnosti bezpečného průjezdu 
sídlem. Malý obchvat byl řešen ve shodě s vedením města pouze mezi I/56 a II/469. 
Vlakotramvaj a jihozápadní obchvat přesahují horizont návrhového období generelu. 
Navržené řešení HG ve středu sídliště je sice zapracováno, ale zpracovatelé by preferovali 
polohu u obchvatu kvůli zamezení průjezdu sídlištěm. Ze zkušeností v Ostravě doplnili, že 
spuštění bikesharingu musí být doprovázeno kampaní a nutno ošetřit potenciálně nehodové 
lokality. Minirondel na vjezdu do zástavby není vhodný, lepší je neprůjezdná stavební úprava. 
Lávka přes nádraží je již zakotvena i v urbanistickém generelu. Není známo, že by kraj 
disponoval novou studií dopadů změny intenzit dopravy po zprovoznění prodloužené Rudné 
na území. Požádali členy komise, aby se vyjádřili k plánovaným stavbám v rámci 1. etapy 
(do cca 5 let) tak, aby je rada mohla případně schválit. Materiály v tištěné formě jsou 
ponechány komisi dopravy k dispozici, v pdf formě budou zaslány. Poděkovali všem 
přítomným za plodnou a věcnou atmosféru jednání. 
 
 
Zapisovatel 


