Výstavba okružní křižovatky.
Pro zlepšení dopravní situace v centru města bude vybudována v místě křižovatky ulic Lidická a Čs.
armády okružní křižovatka, která zvýší plynulost a bezpečnost dopravy v našem městě. Navíc při
havarijní situaci na dálnici D1, zejména při uzavírce tunelu, usnadní průjezd městem místním řidičům.
Investorem stavby je Správa silnic Moravskoslezského kraje a Město Klimkovice, zhotovitelem stavby
firma Jankostav s.r.o. se sídlem na Štěpaňákové ulici v Ostravě – Kunčicích.
Realizace stavby je rozdělena do pěti etap:
0.etapa:
1.etapa:

2.etapa:

3.etapa:

4.etapa:

15.5. - 31.5.2019 přípravné práce bez omezení provozu (mimo sil. II/647, sil. III/4654
a MK ul. Lidická, uzavřeno pro pěší).
1.6. – 14.7.2019 stavební práce levé strany kruhového objezdu (ve směru od Bílovce
do Ostravy) s omezením provozu.
Provoz po provizorní komunikaci pouze ve směru od Bílovce na Ostravu bez možnosti
odbočení a umožněno pravé odbočení pro BUS při výjezdu od MK ul. Lidická. Zbytek
uzavřen vč. pěších-viz objízdné trasy. Autobusová zastávka "Klimkovice centrum" na
ul. Lidická směr Ostrava dočasně zrušena.
15.7. - 4.8.2019 stavební práce pravé strany kruhového objezdu (ve směru od Bílovce
do Ostravy) s omezením provozu.
Provoz po levé straně sil. II/647, pouze ve směru od Bílovce na Ostravu bez možnosti
odbočení a umožněno pravé odbočení pro BUS při výjezdu od MK ul. Lidická. Zbytek
uzavřen vč. pěších-viz objízdné trasy. Autobusová zastávka "Klimkovice centrum" na
ul. Lidická směr Ostrava dočasně zrušena.
5.8. - 9.8.2019 do 16:00 hod. provedení podkladních i obrusné asfaltové hutněné
vrstvy.
Provoz po levé straně sil. II/647, pouze ve směru od Bílovce na Ostravu bez možnosti
odbočení. Zbytek uzavřen vč. pěších-viz objízdné trasy. Obě autobusové zastávky
"Klimkovice centrum" na ul. Lidická zrušeny, přesun zastávek na ul. Požárnická.
12.8. - 31.8.2019 bez omezení provozu (mimo sil. II/647, sil. III/4654 a MK ul. Lidická,
uzavřeno pro pěší).

Objízdná trasa
Zahájení stavebních prací oddálilo řešení objízdné trasy při výstavbě, objížďka potrvá od 1.6.2019 do
9.8.2019 do 16:00 hod.
Objízdná trasa je vedena ve dvou směrech.
1. Směrem od Bílovce do Ostravy povede objízdná trasa ulicí Čs. armády po stávající silnici
II/647 přes staveniště okružní křižovatky dle etap výstavby po levé či pravé straně bez
možnosti odbočení na ul. Lidickou.
2. Opačným směrem z Ostravy na Bílovec povede objízdná trasa ze silnice II/647 po ulici Polní
na Vřesinskou, přes stávající okružní křižovatku, dále ulicí Olbramickou do Olbramic a přes
Bravantice zpět na silnici II/647. Výjimkou budou autobusy jedoucí směr Bílovec přes
zastávku „Klimkovice Josefovice rozcestí“, které z ul. Olbramické odbočí vlevo na ul.
Havlíčkovu, kterou se napojí zpět na ul. Čs. armády.
Objízdná trasa rovněž umožní projet vozidlům ze směru od Olbramic nebo ze Sanatorií
stávajícím kruhovým objezdem přes ulici Vřesinskou a následně z ulice Polní odbočit na ulici
Čs. armády vlevo na Ostravu nebo vpravo do centra města.

Plně uzavřena bude ulice Lidická v úseku od staveniště nového kruhového objezdu po stávající
kruhový objezd u starého hřbitova a také kratičký úsek od ulice Požárnické po staveniště kruhového
objezdu s výjimkou vjezdu autobusů. Parkoviště před obchodem Hruška bude zpřístupněno z ulice
Lidické odbočením vlevo ze směru od náměstí.
Objízdnou trasu by neměly užívat těžké nákladní vozidla nad 12 tun. Pouze v případě nenadálé
havarijní situace na dálnici D1, nebo také v době uzavírky obou tubusů při rekonstrukci klimkovického
tunelu tj. 9.8.2019 od 20:00 do 12.8.2019 do 4:30 hod. bude umožněn průjezd vozidel včetně
kamiónů obousměrně po silnici II/674 přes bezprostředně zprovozněné staveniště kruhového
objezdu.
Vzhledem k obavám z objízdné trasy zejména vedené po místních komunikacích, které nejsou na
předpokládaný provoz stavěny, požádalo Město Klimkovice ve spolupráci s MSK o vedení objízdné
trasy ze směru od Ostravy přes dálnici D1 Ministerstvo dopravy. Pokud bude naše žádost vyřízena
kladně a zejména rychle, mohli bychom očekávat převedení zejména projíždějících vozidel mimo
území města a tím odlehčit provozu vozidel po našich ulicích.
Objízdné trasy autobusů
1. Autobusy ze směru od Bílovce pojedou po objízdné trase ulicí Čs. armády po stávající silnici
II/647 přes staveniště okružní křižovatky a za ní odbočí na ulici 28. října pak odbočí vpravo na
ul. Požárnickou a opět vpravo na ulici Lidickou kde přijedou na zastávku "Klimkovice
centrum". Následně ze zastávky budou autobusy odjíždět směrem k ul. Čs. Armády, kde
odbočí vpravo na objízdnou trasu směr Ostrava.
2. Autobusy ze směru od Olbramic přes zastávku "Klimkovice U Rybníčku" pojedou po objízdné
trase ulicí Olbramickou přes stávající kruhový objezd u starého hřbitova po ulici Vřesinské pak
odbočí vpravo na ul. Polní, ze které odbočí vpravo na ulici Čs. armády. Následně odbočí vlevo
na ulici 28. října, hned pak odbočí vpravo na ul. Požárnickou a opět vpravo na ulici Lidickou
kde přijedou na zastávku "Klimkovice centrum". Následně ze zastávky budou autobusy
odjíždět směrem k ul. Čs. Armády, kde odbočí vpravo a budou pokračovat po ul. Čs. armády
směr Ostrava.
3. Autobusy ze směru od Ostravy pojedou po objízdné trase ulicí Čs. armády po stávající silnici
II/647, neodbočí na ul. Polní a odbočí vlevo až na ul. 28. října, pak hned vpravo na ul.
Požárnickou a opět vpravo na ulici Lidickou, kde přijedou na zastávku "Klimkovice centrum".
Následně ze zastávky budou autobusy odjíždět směrem k ul. Čs. Armády, kde odbočí vpravo
na objízdnou trasu směr Ostrava a pak odbočí vlevo na ul. Polní a budou pokračovat po
objízdné trase směr Bílovec. Ty autobusy, které mají zastávku v „Klimkovice Josefovice
rozcestí“, odbočí z Olbramické ulice vlevo na ul. Havlíčkovu, kterou se vrátí na ul. Čs. armády.
4. Pro autobusy příměstských linek bude zastávka "Klimkovice centrum" ve směru k náměstí
dočasně ZRUŠENA a pro oba směry jízdy bude užívána zastávka "Klimkovice centrum" ve
směru k ulici Čs. Armády. Autobusy budou na zastávku přijíždět z ul. Čs armády, odbočí na
ulici 28. října pak odbočí vpravo na ul. Požárnickou a opět vpravo na ulici Lidickou kde
přijedou na zastávku "Klimkovice centrum". Autobusy budou odjíždět směrem k ul. Čs.
armády, kde bude vždy zachováno pravé odbočení ve směru jízdy na Ostravu.
5. V době pokládky živičných vrstev na pravé straně kruhového objezdu ze směru od Bílovce na
Ostravu tj. 5.8.2019 - 9.8.2019 do 16:00 hod. bude zastávka "Klimkovice centrum" v obou
směrech dočasně ZRUŠENA a nahrazena pro oba směry jízdy zastávkou "Klimkovice
Požárnická" na ul. Požárnické.

6. Autobusy linky 679 Zbyslavice-Klimkovice-Vřesina-Ostrava všech spojů včetně školních
NEBUDOU zajíždět na zastávku "Klimkovice výkupní závod" ani na zastávku "Klimkovice
centrum", obě nahradí stávající zastávka "Klimkovice starý hřbitov.
7. Po celou dobu objížďky bude pro autobusy DPO zrušena zastávka "Klimkovice centrum",
kterou nahradí zastávka "Klimkovice Požárnická".

Uzavírky chodníků, přechodu pro chodce, cyklostezka
Chodníky, přechody pro chodce a cyklostezka v prostorách staveniště a také schody u prodejny
Hruška budou dočasně zrušeny po celou dobu výstavby tj. 15. 5. 2019 – 31. 8. 2019.
Chodci mohou použít přechodu u Parku Petra Bezruče a přechodu pod kinem.

Rekonstrukce klimkovického tunelu
Situaci s objízdnou trasou velmi komplikuje souběh s rekonstrukcí klimkovického tunelu, kterou ŘSD
ČR plánuje od roku 2016. Rekonstrukce se uskuteční v době od 8.7.2019 – 9.9.2019 a bude mít také
několik etap, navíc před samotnou stavbou musí být provedena diagnostika stávajícího systému za
úplné uzavírky obou tubusů.
Etapa 0:
Etapa 1:
Etapa 2:
Etapa 3:
Etapa 4:

25.5.2019 od 22:00 hod. – 26.5.2019 do 5:00 hod. - úplná uzavírka obou tubusů
(náhradní termín 31.5.2019 od 22:00 hod. – 1.6.2019 do 5:00 hod.).
8.7.2019 od 0:01 hod. – 9.8.2019 do 20:00 hod. – uzavírka levého tubusu
9.8.2019 od 20:00 hod. – 12.8.2019 do 4:30 hod. – úplná uzavírka obou tubusů
12.8.2019 od 4:30 hod. – 6.9.2019 do 20:00 hod. – uzavírka pravého tubusu
6.9.2019 od 20:00 hod. – 9.9.2019 do 4:30 hod. – úplná uzavírka obou tubusů

Objízdná trasa při úplné uzavírce obou tubusů je vedena z D1 na MÚK 342 Bravantice po silnici II/647
přes Josefovice, Klimkovice, Václavovice na MÚK 349 Klimkovice a zpět.
Objízdná trasa při úplné uzavírce jednoho tubusu je vedena po druhém jízdním pásu D1.

Rekonstrukce polanecké točny autobusů DPO
1. Rekonstrukce točny autobusů DPO v Polance n.O. proběhne v termínu od 29.7.2019.
2. V době rekonstrukce točny budou autobusy odstavovány na ul. Požárnické.
3. Po celou dobu objížďky tj. 1.6.2019 – 9.8.2019 bude pro autobusy DPO zrušena zastávka
"Klimkovice centrum", kterou nahradí zastávka "Klimkovice Požárnická".

Zpracoval:
15.5.2019

Ing. František Kopecký, poradce starosty pro dopravu

