Už to začalo. První dny objízdné trasy.
Všemi s obavou očekávaná objízdná trasa kvůli výstavbě okružní křižovatky v centru Klimkovic začala
svůj ostrý provoz v sobotu 1. 6. 2019, první zatěžkávací zkouškou si prošla v pondělí ráno. Provoz mezi
7-8 hod. byl opravdu hustý, včetně procházejících žáků do školy. Jaké máme z toho poznatky a co
můžeme ještě zlepšit?
Především musíme vyslovit poděkování občanům z ulice Polní za jejich vstřícnost a ohleduplnost. Ráno
jsem neviděl na ulici Polní jediné zaparkované vozidlo. Věřme, že to bude tak i nadále. Naopak vidět
byla hlídka Policie ČR, která by měla usměrňovat dopravu každý pracovní den. Hlavně je potřebujeme
na nejužším místě celé objízdné trasy, kterým je křižovatka ulic Polní a Vřesinské. Problém dělá
nezbytný nájezd autobusů, který je eliminován díky ohleduplnosti ostatních řidičů, kterým je třeba
rovněž poděkovat, že respektují úskalí objízdné trasy. Viděl jsem pouze jednu kolizní situaci, kdy osobní
vůz najel do křižovatky tak, že autobus jedoucí z Vřesinské na Polní nemohl dokončit odbočení. Řidič
v osobním voze situaci rychle pochopil a krátkým couvnutím umožnil autobusu průjezd. Situaci v této
křižovatce také komplikují hlavně řidičky, které zastavují na ulici Polní v prostoru mezi křižovatkou
s Vřesinskou a autobusovou zastávkou, aby vysadily své děti do školy. Vyzýváme takové řidiče, aby
využili k zastavení ulice 30. dubna a parkoviště školy. V obou uvedených kolizních případech se
okamžitě začíná tvořit v ulici Polní kolona aut. Nejvíce jsem napočítal 12 aut, které se velmi rychle, snad
během několika málo minut zase rozjely.
Největší obavu v tomto úseku objízdné trasy máme o přecházející žáky. Mnozí z nich přicházejí po
chodníku ke křižovatce Vřesinské a Polní a na stranu základní školy přecházejí křižovatku v místě, které
nemá ani svislou ani vodorovnou značku přechodu pro chodce. Navíc těsně za uvedenou křižovatkou
zastavuje školní autobus a najednou přes křižovatku prochází desítky dětí. Město Klimkovice si
uvědomuje vážnost nebezpečí tohoto kritického místa, a proto již dříve vyzvalo spoluobčany k pomoci
v regulaci dopravy. Dnes byli čtyři dobrovolníci vyškoleni a zákonně pověřeni. Věříme, že přispějí ke
snížení rizika negativních dopadů a pomůžou hlavně dětem v bezpečném přechodu přes křižovatku.
Poměrně obdobně nebezpečné místo je ulice Havlíčkova, kterou projíždějí také autobusy ze směru od
Ostravy k zastávce Klimkovice - Josefovice, rozcestí. Dnes byla na okraji ulice zaparkována vozidla, což
znemožňuje bezpečný průjezd objízdnou trasou ostatním. Proto vyzýváme všechny takové řidiče, aby
zaparkovali svá vozidla jinde. Také žádáme zemědělce, kteří Havlíčkovou ulicí projíždějí, aby
respektovali nebezpečí objízdné trasy a uvědomili si, že projíždějí hustě osídlenou oblastí.
Závěrem bych chtěl znovu vyzvat všechny spoluobčany k toleranci, ohleduplnosti a hlavně
obezřetnosti, abychom společně dokázali překonat dopravní problémy spojené s výstavbou okružní
křižovatky. Věřím, že to zvládneme, i když obavy z nenadálých situací stále máme, zejména
z nepředvídatelných havárií na dálnici. Odměnou by nám pak mělo být zlepšení průjezdnosti centra
našeho města.
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