Úřad městského obvodu Poruba
p. starosta Ing. Petr Mihálik
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba

DOPORUČENĚ

V Ostravě Porubě 15.7.2016
Vážený pane starosto,
chci reagovat na zamýšlenou stavbu prodloužení tramvajové dopravy na 7 a 8. Obvod.
Bylo by vhodné informovat a zeptat se občanů, pokud se ptáte na lavičky a vzhled např.
Pustkoveckého údolí, tak toto mi přijde zásadnější. Ať se občané sami vyjádří.
Je to naprosto zbytečné, spojení je dostačující a autobusy jezdí na zemní plyn. Tramvaje dělají velký
hluk a navíc zvolená trasa je samá pravotočivá zatáčka a tramvaj jako kolejové vozidlo má absolutní
přednost v dopravě. Ohrozí to přechody pro chodce, zabere travnatou plochu, musely by se postavit
škaredé betonové protihlukové stěny. Navíc vybraná varianta D není schválená v Územním plánu
města Ostravy.
Četla jsem studii z r.2006, kde se píše, že nejsou v naší lokalitě ohrožené druhy a s tím já naprosto
nemohu souhlasit. Je to nejklidnější část Poruby, obklopená vesnicemi a máme zde les a parky a
neprůjezdnou celou část sedmého obvodu. Architektonicky skvěle vymyšlenou. Žijí zde ve velkém
veverky obecné a sídlí pravidelně kulíšek nejmenší.
Neumím si představit ten hluk, když i teď je slyšet z Vozovny a od rektorátu.
Doufám, že nic takového nebudete realizovat, bydlím tady od roku 1968 a tramvaj je to poslední , co
mi tady schází. Pokud potřebujete proinvestovat takovou hromadu peněz, tak by bylo vhodné
prodloužit po zprovoznění nové Rudné, trať nahoru po Opavské ke Globusu.Celý Nový Pustkovec,
tzv. 6 obvod je bez spojení a navíc se zde rozrůstá technologický park a tím pádem by bylo přímé
spojení do města.
Děkuji za Váš čas a poraďte, co mám udělat, aby stavba nebyla realizována.
Naďa Brychtová, Na Robinsonce 1644/3, 708 00 O.-Poruba
http://mhd-ostrava.cz/?s=tt_viii_obvod
http://www.mhdzive.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=491:bude-se-v-ostraverozsirovat-tramvaj&catid=14&Itemid=143
http://docplayer.cz/5168909-Tramvajova-trat-17-listopadu.html
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DOPORUČENĚ
V Ostravě Porubě 2.9.2016

Věc: Č.j. POR 35847/2016/mala, Sp.zn. : S POR 35847/2016/2
Vážený pane starosto,
děkuji za Vaši odpověď. Vím, že nositelem projektu je DPO a Magistrát města Ostravy.
Chtěla jsem hlavně slyšet, jaký názor na to máte Vy, jako naši volení zastupitelé.
My jako občané máme právo se k tomu vyjádřit, je to pro nás, nás se to nejvíce dotýká.
Jsme lokalitou nejvíce vyhledávanou a ceněnou pro klid a bezpečnost.
Jak píše pan ředitel DPO Roman Kadlučka, viz příloha, že o tomto projektu se uvažovalo léta a že má
jednoznačnou podporu všech zainteresovaných v Porubě i na městě a že pro byli všichni zastupitelé.
Tramvajová trať, která vede, tak jak mi v mailu popsal pan Ing.L.Gazda, vedoucí Vašeho oddělení
dopravy a veřejného prostranství, tedy varianta D, viz: příloha níže, popsanými místy je naprosto
nevhodně zvolená. Byla aktuální v době, kdy lidé jezdili jen městskou dopravou. Navíc v Územním
plánu města Ostravy pro ni byla rezerva. Pozemky na ulici B. Nikodéma se vrátily majitelům, ti je prodali
lidem, kteří si zde vystavěli nové rodinné domy. V nově schváleném ÚP města Ostravy není ulice
B.Nikodéma určena pro tramvajovou trať.
Dnes, kdy většina jezdí auty a nejlépe, každý svým, autobusy jsou ekologické a jezdí neobsazené. Je
fajn, že tramvaj je velkokapacitní, ale v jednu chvíli na zastávkách už nikdy nebude tolik lidí jako v 70-80
letech. Navíc tramvaj zbrzdí auta, tolik ostrůvků a je určitě více nebezpečná pro přechody pro chodce,
má absolutní přednost. Přirovnání k metru je nevhodné. Rozdíl je v tom, že metro je v podzemí, a proto
nehlučné, rychlé, opticky a fyzicky nepřekážející. Tramvaj neposkytuje výhody metra v žádném případě.
Tam, kde jezdí teď, je v kolejišti, a vede kolem obvodu.
Teď bude na cestě mezi domy a rodinnými domy navíc po cestě do školy a 3x odbočovat do
pravotočivé zatáčky. A teď k Severnímu spoji: na ulici Průběžné. Podle studie viz níže, se rozšíření
komunikace na ul. Průběžné nedotkne. Obchvat určitě využijí občané 4,7, a 8.obvodu, a doufám, že
zde bude zákaz průjezdů kamionů a nákladních aut, tak jak bylo dříve uvažováno a přislíbeno
předchozími zastupiteli.
Děkuji za Váš čas a odpověď
Naďa Brychtová
NaRobinsonce 1644/3
708 00 Ostrava-Poruba
Příloha:
- http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/tramvajova-expanze-v-porube20160822.html
- http://www.mhd-ostrava.cz/?s=tt_viii_obvod
- https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbordopravy/oddeleni-silnic-mostu-rozvoje-a-organizace-dopravy/dostavba-severnihospoje
- Dopis p.Ing.Gazdy, vedoucího oddělení dopravy
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