
 

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 
 
Občanská iniciativa Bezpečný Chomoutov usiluje o bezpečnost  a kvalitní život pro nás, obyvatele, 
kteří se denně pohybujeme ve veřejném prostoru průtahu v Chomoutově (ulice Dalimilova – 
Štěpánovská). 
 
Jako první krok k tomu, aby se neudržitelná dopravní situace v Chomoutově začala systematicky řešit, 
vnímáme zpracování urbanisticko – dopravní studie. O studii požádala ve svém zápise z 10. května 
2021 také Komise MČ Chomoutov. 
Do přípravy studie je nezbytné zapojit všechny, kterých se to týká – obyvatele Chomoutova, MMOL, 
Olomoucký kraj a dopravní policii.  
Iniciativa má širokou podporu občanů, kteří ji sledují na FB profilu, sdílí zde své zkušenosti a příběhy. 
 

Příčiny 
 
 

 Široký, šedý koridor (1,8 km) vytváří dojem, že zde lidé nežijí nebo na ně není třeba brát 

ohled. Více než 80% řidičů tak překračuje v lokalitě povolenou rychlost, chodcům na 

přechodech nezastavují, ohrožují místní cyklisty; míst k přecházení není dostatek; chybí 

zpomalovací prvky, zvláště na vjezdu do obce; stávající chodníky jsou příliš úzké; chybí 

liniová zeleň, která by zvýšila přívětivost prostoru. 

 Bez alternativy: V naší lokalitě nemáme jinou možnost kudy jít na nákup, do školky, dojíždět 
do školy. Není ani možný bezpečný přesun do okolních klidových zón (jezero Poděbrady, 
Lovecká chata). 

 Parkování: Současné parkování v odstavných pruzích při krajnici či přímo na chodnících 
zhoršuje podmínky pro pěší, způsobuje nebezpečné „špuntování“ dopravy. Jízda cyklistů je 
velmi riskantní. Ti se tak přesunuli na chodníky, kde ovšem kolidují s chodci. Místním 
podnikatelům naopak stav znemožňuje bezpečnou obslužnost provozoven.  
 

 

Dopady 
 
Díky stavu průtahu žijí chomoutovští obyvatelé v permanentním stresu. Máme denně 

strach o své děti nebo o sebe. Stav průtahu limituje náš zdravý životní styl: Rychlost, hluk, 
prašnost na průtahu snižují naši motivaci pohybovat se zde pěšky či na kole. V neposlední 
řadě vede bariérovost průtahu k postupnému omezování našich vzájemných kontaktů a tím 
přispívá k rozpadu zdejší komunity. 

 
Řešení 
 
Vzhledem k neúspěchu dosavadních dílčích řešení vidíme cestu v zajištění souhrnného 

materiálu: urbanisticko - dopravní studie. Ta nechť řeší průtah komplexně, z pohledu bezpečnosti i 
urbanismu. Pro udržitelné řešení je nezbytné zapojit všechny, kterých se to týká – obyvatele 
Chomoutova, zástupce MMOL (resp. odbor dopravy), Olomoucký kraj a dopravní policii. Ti všichni 
musí být součiniteli změny. Žádáme Vás proto o Vaši osobní podporu při zajištění studie pro průtah 
Chomoutovem. 
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