
Zápis č. 7 z jednání Komise dopravní konané dne 21.10.2019  
 
 
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 20.4.2019: 
 
Ad6. Žádost občanky o vyjádření k předložené projektové dokumentaci chodníku podél ul. 
Malánky-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. Bod se vypouští z dalšího sledování. 
 
Ad. Další podněty: 
- 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. 
 
 
Zápis ze dne 26.8.2019: 
 
Ad1. Žádost občanů ohledně úpravy dopravního značení na silnici Ostravské směrem na Lud-
geřovice. 
Usnesení: Umístění dopravního značení neřeší problém s neukázněnými řidiči. Dopravní 
komise doporučuje jinou formu vymáhání - měření rychlosti Městskou Policií, úsekové mě-
ření, apod. 
Plnění: Bude projednáno v RM. 
 
Ad2. Žádost občanky 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. 
Plnění: Odbor investic vyzval vlastníka oplocení k odstranění neprůhledné plachty. Dále 
bude projednáno v RM. 
 



Ad4. Žádost Slezského zemského muzea o omezení rychlosti umístěním retardéru na komuni-
kaci 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.  
Plnění: Bude projednáno v RM. 
 
 
II. Projednání nových podnětů 
 
1. Žádost o snížení rychlosti na ul. Ostravská - Hlučínská v úseku U Cihelny. 
Usnesení: Dopravní komise doporučuje v úseku od autobusové zastávky po zástavbu U Ci-
helny snížit rychlost na 50km/hod. Dále doporučuje od vjezdu do průmyslového areálu podél 
rybníku po ul. U Cihelny vybudovat chodník.  
 
2. OV OKD navrhuje zřízení značky "Průjezd zakázán" na cestě směrem ke kravínu v obou 
směrech. 
Usnesení: Dopravní komise se již tímto podnětem zabývala několikrát a doporučuje pone-
chat stávající stav. 
 
3. Požadavek na ul. Severní u mateřské školy umístit uprostřed komunikace retardér (polštář). 
Usnesení: Dopravní komise nedoporučuje osazení retardéru na této komunikaci. Komunika-
ce je krátká, slepá, jedná se pouze o příjezd k MŠ. 
 
4. Požadavek ředitelky ZŠ Darkovičky ohledně zvýšení bezpečnosti chodců (dětí) před ZŠ a v 
křižovatce ul. Jandova x Sadová v Darkovičkách.  
Usnesení: Při výjezdu z ul. Sadová je stávající DZ "Stůj, dej přednost v jízdě" kdy řidič musí 
zastavit a rozhlédnout se. Dopravní komise doporučuje provést v křižovatce vodorovné do-
pravní značení V6b - Příčnou čáru souvislou s nápisem STOP. Dále DK doporučuje na ko-
munikaci Jandova provést vodorovné dopravní značení se symbolem "děti".   
 
5. Žádost odboru městského majetku o vyjádření k dopisu občanky ohledně nadměrného hluku 
ze strany stadionu Hlučín a velké frekvenci aut na ul. Komenského po dobu uzávěry ul. Za-
hradní.  
Usnesení: Uzávěra ul. Zahradní je stanovena do 30.11.2019. Jedná se o dočasné opatření, 
kdy objízdná trasa je stanovena po sil. I/56, avšak občané znalí místních poměrů si přes ul. 
Komenského zkracují cestu. Již bylo provedeno na ul. Komenského opatření ohledně snížení 
rychlosti na 30km/hod.  
Dopravní komise dále uvádí, že řešení protihlukového opatření ze strany stadionu není v 
kompetenci dopravní komise.    
 
6. Žádost odboru městského majetku o vyjádření k odprodeji části par. č. 16 v k.ú. Hlučín pod 
komunikaci Pode Zdí. 
Usnesení: Dopravní komise doporučuje odkup části pozemku par. č. 16 v k.ú. Hlučín pod 
komunikaci Pode Zdí. 
 
7. Doporučení k Dopravnímu generelu. 
Usnesení: Dopravní komise souhlasí se všemi návrhy staveb 1. etapy (v období cca 5 let) dle 
zpracovaného Dopravního generelu a doporučuje jejich realizaci. Dále DK doporučuje po 5 
letech provést aktualizaci této návrhové částí Dopravního generelu. 



8. Podněty členů komise: 
a) Zástupce Městské Policie opět upozornil na špatné rozhledové poměry v křižovatce Sadová 
x II/469 v Darkovičkách (při výjezdu z ul. Sadová) v době konání zápasů na hřišti v Darkovič-
kách. Auta po dobu zápasu jsou zaparkována kolmo před areálem hřiště na zpevněné ploše ale 
i zeleni. Opět bylo diskutováno umístění odrazového zrcadla na sil. II/469 a snížení rychlosti 
na této komunikaci.  
 
b) Zástupce Městské Policie doporučil na sil. I/56 před vjezdem do obytné zóny ul. Cihelní (u 
domu č.p.105) provést vodorovné dopravní značení zákaz stání. 
 
c) Předseda DK žádá o prověření nutnosti stávající požární plochy před bytovým domem ČSA 
22 v Hlučíně.  
 
d) Předseda DK upozornil, že na sil. I/56 před křižovatkou s Komunikaci za bytovými domy 
Opavská 10-16 chybí svislé DZ P2 "Hlavní pozemní komunikace" + dodatková tabulka tvaru 
křižovatky v obou směrech.  
 
e) DK pro příští rok požaduje, aby systém prodeje parkovacích lístků ve městě Hlučín byl pro-
jednán před schválením v dopravní komisi. 
 
f) Předseda DK doporučuje instalovat na ul. Opavská na vjezdu a výjezdu měření rychlosti. 
 
 
 
 
 
Předseda dopravní komise 
Zapisovatel 


