
Zápis č. 8 z jednání Komise dopravní konané dne 2.12.2019  
 
 
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: 
 
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: Projednáno v RM s usnesením ponechat stávající stav.  Bod se vypouští z dalšího 
sledování.  
 
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: Projednáno v RM pod bodem usnesení č. 33/5b) dne 18.11.2019, kdy RD rozhodla 
požadavku vyhovět a zpracovat návrh na omezení rychlosti na této komunikaci autorizova-
ným dopravním inženýrem. Bod se vypouští z dalšího sledování. 
 

 



Zápis ze dne 21.10.2019: 
 
Ad1. 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.  
Plnění: Bude projednáno v RM. 
 
Ad2. 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. 
Plnění: Bude projednáno v RM. 
 
Ad3. Požadavek na ul. Severní u mateřské školy umístit uprostřed komunikace retardér (pol-
štář). 
Usnesení: Dopravní komise nedoporučuje osazení retardéru na této komunikaci. Komunika-
ce je krátká, slepá, jedná se pouze o příjezd k MŠ. 
Plnění: Bude projednáno v RM. 
 
Ad4. 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".   
Plnění: Bude projednáno v RM. 
 
Ad8. 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. 
Plnění: Bude projednáno v RM. 



 

II. Projednání nových podnětů 
 
1. Požadavek OV Darkovičky - návrh na umístění závory v jednom směru na ul. K Mýtu v 
Darkovičkách.  
Usnesení: Jedná se o místní komunikaci III. třídy. Na vjezdu je osazena stávající DZ zákaz 
vjezdu motorovým vozidlům s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhu“.  
Dopravní komise doporučuje ponechat stávající stav.  
 
2. Požadavek OV Darkovičky ohledně snížení rychlosti na silnici č. 469 ze směru z Hlučína na 
rozcestí Štípek, na max. povolenou rychlost 70 km/hod. 
Usnesení: Jedná se o komunikaci ve správě Správy silnic MSK. Dopravní komise doporuču-
je trojkřižovatku řešit komplexně - provést  opatření ke snížení rychlosti a upozornit na bez-
pečnost silničního provoz.  
 
3. Žádost odboru městského majetku ohledně vyjádření k žádosti občanky o pronájem části 
pozemku par .č. 4202/15 - ul. Moravská v Hlučíně za účelem parkování. 
Usnesení: Dopravní komise nedoporučuje pronájem pozemku, doporučuje žadateli si vybu-
dovat na pozemek druhý vjezd.  
 
4. Žádost OMM ohledně vyjádření k žádosti občana o směnu pozemků par. č. 828/3 (pozemek 
města) za který nabízí pozemek par. č. 828/5 v k.ú. Hlučín. 
Usnesení: Dopravní komise navrženou směnu pozemků za těchto podmínek nedoporučuje. 
 
5. Podnět člena komise: 
V křižovatce u ATH ve směru od Děhylova osadit dočasně informativní dopravní značku IP22 
se symbolem vystihujícím par. 22, odst. 3 zákona 361/2000 Sb. „Řidič nesmí vjet do křižovat-
ky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl 
nucen zastavit vozidlo v křižovatce“. 
Usnesení: Dopravní komise doporučuje dočasně instalovat navrženou informativní DZ.  
 
 
 
Předseda dopravní komise 
Zapisovatel 


