
  

 

 

 

 

Vážený pane inženýre, 

v souvislosti s peticí proti podpoře města Havířova k realizaci přeložky silnice I/11 Havířov – 

Třanovice jste se dne 20. listopadu 2019 obrátil na Ministerstvo dopravy s žádostí o přehodnocení 

realizace projektu přeložky silnice I/11 Havířov – Třanovice v navržené trase. 

K Vaší žádosti Vám sděluji následující stanovisko. 

Přeložka silnice I/11 Havířov – Třanovice je dlouhodobě sledována. Koridor přeložky je jak 

v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR“), tak v územním plánu 

města Havířova. 

V návaznosti na dříve zpracované studie a především v návaznosti na negativní stanovisko 

a striktní nesouhlas dotčených orgánů (zejména Krajského úřadu Moravskoslezského kraje) 

s prověřovanou tzv. částečnou variantou, bylo rozhodnuto o sledování úplné trasy v souladu 

s územně plánovacími podklady. 

V současné době je zpracovávána technická studie, v rámci ve které je sledována trasa 

v koridoru ZÚR a územního plánu. V rámci studie je předpokládána etapová výstavba: 

- 1. etapa – úsek od MÚK Havířov – západ za MÚK Havířov – střed II (uvažovaná 

realizace cca v roce 2028, návrh dle normy ČSN 736110 – městský čtyřpruh), 

- 2. etapa – úsek od MÚK Havířov – sever po MÚK Třanovice (uvažovaná realizace cca 

v roce 2030, návrh dle ČSN 73 6101 – v polovině trasy kolem samotného Havířova 

čtyřpruh, zbytek dvoupruh s přídatnými pruhy pro předjíždění, 

- 3. etapa – dokončení stavby realizací úseku mezi 1. a 2. etapou, tato etapa zároveň slouží 

jako zárodek pro napojení výhledové stavby Havířov – Vrbice (D1) v koridoru dle PÚR – 

definitivní propojení D1 a D48. 
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Podmínkou ekonomické efektivity záměru v navrženém čtyřpruhovém uspořádání je realizace 

dostavby Dlouhé třídy v Havířově – investice města, k jejíž realizaci se město přihlásilo. 

V současné době se návrh trasy optimalizuje z hlediska směrového vedení v rámci koridoru 

ZÚR tak, aby se maximálně uspokojily odlišné zájmové skupiny brojící proti stavbě v oblasti 

Životic (místní část Havířova). 

V rámci zpracovávání technické studie probíhají pravidelná jednání za účasti 

Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR a města Havířova (záznamy z jednání 

dne 2. 9. 2019 a 10. 10. 2019 přiloženy). Studie je řešena ve věcné shodě se zástupci města 

Havířova. 

Zda bude stavba dále projektově připravována, závisí na výsledcích ekonomického 

posouzení záměru. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Přílohy: Záznamy z jednání dne 2. 9. 2019 a 10. 10. 2019 

 

 

 

Vážený pan 
Ing. Marek Hanák 
Životice Sobě, z.s. 
Ovocná 4/317  
736 01 Havířov-Životice 
DS: uvj4zyf 
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