
#4 Téma: Výstavba prodloužení Dlouhé třídy! 

Není to zlo pro celé město? 

V poslední době, i na základě reakcí na naše předchozí letáky, 

se dozvídáme od vedení města Havířova a občanské komise Havířov–

Životice, že občany Životic „trápí“ především zvýšená automobilová 

doprava na ulicích Přátelství a U Křížů. Je to s podivem, jelikož obě 

komunikace jsou dopravně řešeny jako zóna 30 a především jsou osazeny 

dopravní značkou „průjezd zakázán“. Tuto „nepříjemnou“ situaci 

se vedení města snaží řešit opravdu neobvykle, stavbou prodloužené 

Dlouhé třídy, která by měla ulevit těmto místním komunikacím. 

Prodloužená Dlouhá třída má především sloužit jako přivaděč osobní 

dopravy na mimoúrovňové křížení a dále na rychlostní koridor Havířov – 

Třanovice! A jak je důležitá tato stavba pro rychlostní koridor? Zásadně, 

bez prodloužené Dlouhé třídy koridor ŘSD nepostaví… To jsou fakta, 

které nelze zpochybnit.  

Městská část Podlesí prošla i díky likvidaci ubytovny na Merkuru, 

výstavbou chodníků a zřízením parkování na Dlouhé třídě výraznou 

pozitivní proměnou. Všudypřítomná zeleň, dostupný les, dopravní 

infrastruktura, klidové zóny, to vše tvoří z této části vyhledávaný cíl 

a domov. 

Více informací, obdobně jako umístění petičních míst naleznete na 

webu a facebookových stránkách spolku www.zivoticesobe.cz 

Co nám tedy „přinese“ výstavba prodloužené Dlouhé třídy? 

- Výrazný nárůst osobní dopravy na páteřních místních 

komunikacích v městské části Podlesí (hluk, prach, emise) 

- Zvýšený nárůst osobní dopravy v centru Havířova (kdo by najížděl 

kilometry po obchvatu, když si může cestu zkrátit městem?) 

- Parkování a výjezd z parkoviště na Dlouhé třídě se stane ještě 

větším dobrodružstvím než je tomu dnes, bude-li vůbec parkování 

zachováno 

- Nenávratně zničenou krajinu za Merkurem a negativní vliv 

z dopravy v bezprostřední blízkosti školy v Životicích 

- Smutek v očích občanů centra města, Podlesí a Životic. 

Existuje řešení dané situace? 

Ano, ekonomičtější a smysluplné. Město místo výstavby přivaděče 

na rychlostní koridor může postavit chybějící chodníky na ul. Přátelství, 

U Křížů, Zelená a podél silnice Padlých hrdinů. Ušetří nemalé finanční 

prostředky za nesmyslnou stavbu prodloužené Dlouhé třídy a zároveň 

splatí svůj letitý dluh občanům města a návštěvníkům Těrlické přehrady.   

Proč tedy tomu tak není? 

Možná proto, že jde o víc, jde vůbec o rychlostní koridor? Nebo o zájmy 

jednotlivců? Do zákulisí tohoto projektu bohužel nevidíme. 

Na závěr jeden pozitivní příklad, kterým je řešení dopravní situace 

a ochrana všech účastníků silničního provozu. Podél ulice Selská kolem 

restaurace U Balona vznikají tolik potřebné chodníky a my se můžeme 

jenom ptát, proč tomu tak není u nás… 

Zastavme nesmyslné projekty a naopak podpořme stavby, které dávají 

smysl! Společně se spolkem Naše Životice jsme pro Vás připravili 

k podpisu petici, vymezující se proti těmto stavbám. Budeme rádi, když 

se zapojíte a pomůžete zabránit realizaci pochybného rozmaru města. 



 


