akce 3202 – Ekologizace veřejné dopravy - Ostrava-Poruba 0
tis.Kč
Území
dotčené
stavbou
je
lokalita
komunikace
ul.
17.
listopadu, ul. Bedřicha Nikodéma, ul. Průběžná v OstravěPorubě. Účelem stavby je ekologické prodloužení tramvajové
trati, která se napojí na stávající trať v křižovatce ul.
Martinovská x Bedřicha Nikodéma, povede po ul. Bedřich
Nikodéma, dále odbočí na ul. 17. listopadu a po té na ul.
Průběžná, kde bude ukončena u ul. Opavská v blízkosti objektu
nákupního centra Globus. Druhá část tratě povede po ul. 17.
listopadu. Propojí stávající trať v úseku od křižovatky ul.
17. listopadu x Opavská po křižovatku ul. 17. listopadu x
Bedřicha Nikodéma, kde se napojí na nově budovanou trasu. V
rámci stavby bude provedena celková rekonstrukce a rozšíření
komunikací na ul. Bedřicha Nikodéma, 17. listopadu, Průběžná.
Dále budou realizovány nové zastávky a na konci tratě
obratiště. Smyčka bude oboustranná. Dále je řešena maximální
bezpečnost chodců a cyklistů při překonávání komunikace, a to
pásy
pro motoristy a tramvajovým pásem. V místech přechodů pro
chodce bude vozovka zúžena na 3 m a vybudují se ochranné
ostrůvky,
čímž
se
zajistí
bezpečný
pohyb
chodců
přes
komunikaci. Nové trasy zajistí výhodnější ekologickou dopravní
obsluhu pro obyvatele Ostravy – Poruby v části dotčené
stavbou. Dalším pozitivem pro převažující počet cestujících
bude zrychlení dopravy v rámci města Ostravy. Dojde k posílení
spojů tramvajových linek, tím se zkrátí čekání na zastávkách a
trávený čas ve vozidlech. Vybudování nových zastávek a přesun
stávajících zastávek rovněž zrychlí přepravu. Přímé spojení
bez nutnosti přestupu zkrátí čas potřebný k přechodu mezi
zastávkami. Navrhovanou stavbou dojde ke zkvalitnění přepravy
cestujících a k ekonomickým úsporám při zajišťování hromadné
dopravy v rámci města Ostravy. V současné době realizuje odbor
legislativní
a
právní
veřejnou
zakázku
na
vyhotovení
projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR). Náklady na
přípravu stavby budou hrazeny z rozpočtu SMO a na realizaci
bude SMO žádat o dotaci z EU fondů. V roce 2017 budou čerpány
finanční prostředky na vypracovaní PD ve výši 4 000 tis. Kč
(financování
z Rezervy
pro
strategické
investice
a
z nedočerpaných prostředků roku 2016). Realizace je plánována
v letech 2018 – 2020.

