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Partner projektu – Moravskoslezský kraj 

 

Moravskoslezský kraj je partnerem projektu RESOLVE, do projektu je zapojena tzv. „Místní skupina 

aktérů“ (Local Stakeholders Group), do níž byla oslovena města Ostrava a Opava, obě tato statutární 

města mají v plánu v rámci projektu řešit témata jako např. zpřístupnění centra města udržitelným 

formám dopravy, zamezení odlivu maloobchodníků vyváženou podporou jejich požadavků a potřeb 

z hlediska organizace a provozu dopravy a naplnění požadavků pro rozvoj centra širším spektrem 

občanů. Ostrava i Opava si přeje oživit historické centrum města, rozvoj podnikatelských aktivit 

v sektoru maloobchodu je proto stěžejní.  

Projekt RESOLVE je spolufinancován z programu mezinárodní spolupráce INTERREG EUROPE. Výstupem  
projektu je akční plán, který definuje aktivity směřující k omezení emisí CO2 vytvořených dopravou 

spojenou se zásobováním a jízdami za obchodem a službami v centrech měst Ostravy a Opavy, a také 

podpoří udržitelná pracovní místa a růst v místní ekonomice služeb (obchodu). 
 

Webové stránky projektu - web MSK: http://www.msk.cz/cz/dotace_eu/-resolve---udrzitelna-mobilita-
a-prechod-k-nizkouhlikove-ekonomice-sluzeb-75586/   
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Stav plánovaných aktivit akčního plánu po prvním roce 

implementace   (04/2019-03/2020) 

 

Akční plán - statutární město Opava 

 

1. Oživení centra města  

1.1 Uzavření průjezdu Dolního náměstí z křižovatky ulic (Sněmovní a Masarykova ulice) až po 

křižovatku ulic (Dolní náměstí a Mezi trhy) - průjezd zajištěn pro potřeby veřejné dopravy  

a složek integrovaného záchranného systému.     
        

1.2 Vytvoření nového zpomalovacího systému v ulicích Matiční a Beethovenova formou retardéru  
a jiných psychologických prvků.        

 

 
 

 

 

 

Aktuální stav (04/2020) 

– v současnosti nejsou prioritou plány na uzavření centra města pro automobily. Novým záměrem je 

postavit nový parkovací dům v blízkosti centra města. 

 

 



 

 

 

 

2. Oblast parkování 

2.1 Parkovací dům (P + R) - v blízkosti hlavního přestupního terminálu OPAVA VÝCHOD a centra 

města, vybudování parkovacího domu a systému P + R, P + G, P + K). 
    

2.2 Dokončení dalšího parkovacího domu v místech s vysokou koncentrací občanské vybaveností  
a nízkým počtem parkovacích míst.  

                             

2.3 Vytvoření parkovacích zón v centru města a v sousedním okolí, zpracování strategie parkování 
pro celé město Opavu. 

 

   
                           

 

Aktuální stav (04/2020) 

Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na nový parkovací dům je potvrzena, jsou 

připraveny podklady k veřejné soutěži, dalším krokem bude výběr dodavatele. Realizace je plánována 

v délce 450 dnů. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Cyklistika 
 

3.1. Rozšíření sítě cyklostezek v Opavě. 
                                                                       

3.2. Sdílení jízdních kol ve spolupráci se společnosti Nextbike. 

   
3.3. Zlepšení služeb v oblasti údržby kol, vybudování parkovacích prostor. 

 

 

 

 

 
 

        

     
 

 
Aktuální stav (04/2020) 

- systém sdílení jízdních kol je v plném provozu od března 2020;  

- výstup systému je monitorován pro další krok - prodloužení jízdního pruhu; 

- v rámci rozšíření infrastruktury byly vybudovány nové cyklo stojany. 

 

 

 

 



 

 

 

Akční plán - statutární město Ostrava 

 

1. Revize Plánu udržitelné městské mobility (SUMP) 

1.1 Vyhodnocení implementace jednotlivých akčních plánů obsažených v Plánu udržitelné městské 
mobility (SUMP).  

 

1.2 Stanovení harmonogramu prací na revizi SUMP – úprava SUMP s ohledem na navštívené dobré 
praktiky projektu RESOLVE a nastavení efektivního řízení udržitelné mobility ve městě.  

 

1.3 Revize SUMP. 

 

  
 

 
 

 
  

 

Aktuální stav (04/2020) 

- provedeno vyhodnocení implementace akčních plánů SUMP jako vstupů pro revizi samotného 

Plánu udržitelné městské mobility města Ostravy,  

- výsledky jsou průběžně konzultovány s externím konzultantem, se kterým probíhá příprava na 

revizi Plánu udržitelné městské mobility města Ostravy (příprava podmínek revize je rovněž 

vázána na připravující se revizi metodiky Ministerstva dopravy k plánování a revizi SUMPů). 

 

 

 



 

 

 

 

2. Parkovací politika města – realizace Park + Ride 

 

2.1. Definice standardu "P + R" v Ostravě a vytvoření seznamu vhodných míst pro vybudování P+R 

a P+G.  

                                                            
2.2. Informační a propagační aktivity na implementaci systému P + R v Ostravě.  

 
           

2.3. Realizace parkovací politiky - nový P+R "Hlučínská" (2020), nový P+R "Hlubina "(2021), 

rozšíření P+R „Hranečník“ (2021-2022). 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Aktuální stav (04/2020) 

- zpracovány standardy P+R pro město Ostrava,  

- vytipovány vhodné lokality,  

- realizace P+R „Hlučínská“ 135 parkovacích míst, realizace dle plánu (do konce 2020);  

- realizace P+R „Hlubina“ 330 parkovacích míst, probíhají jednání s vlastníkem pozemku (posun 

realizace do roku 2021);  

- rozšíření P+R „Hranečník“ z 80 na 173 parkovacích míst – realizace dle plánu (připravena projektová 

dokumentace, realizace 2021-2022). 

 

 

 



 

 

 

3. Elektromobilita – nabíjecí infrastruktura 

3.1 Definování a rozhodnutí o nejvhodnějším způsobu budování a provozování pilotní nabíjecí 
infrastruktury v Ostravě. 

  

3.2 Jednání se všemi relevantními subjekty a partnery (městské obvody, energetické společnosti, 
provozovatelé stávající nabíjecí infrastruktury, lokální provozovatel distribuční soustavy) o 

možnostech a náročnosti výstavby a integrace nabíjecí infrastruktury.  
 

3.3 Finalizace lokalit pro budování nabíjecích stanic (v definovaných lokalitách městských obvodů, 
veřejných parkovištích a zařízeních P+R atd.). 

 

3.4 Příprava mechanismu a výběr investora resp. pronajímatele pozemku určeného pro budování 
pilotní nabíjecí infrastruktury pro elektromobilitu.  

  
3.5 Participace města na přípravě projektové dokumentace a koordinace povolování výstavby 

jednotlivých stavebních lokalit. 

 
3.6 Realizace pilotní nabíjecí infrastruktury a zahájení provozu nabíjecích stanic. 

 
3.7 Pilotní ověření způsobu provozování nabíjecí infrastruktury a dopadů do dopravní obsluhy 

v zástavbě sídlištního charakteru. 
 

 

 

 

 

 

Aktuální stav (04/2020) 

Rozhodnuto o nejvhodnějším způsobu budování a provozování pilotní nabíjecí infrastruktury v Ostravě, 

proběhlo jednání se všemi relevantními subjekty a partnery. Aktuálně probíhá příprava 2. kola 

výběrového řízení na investora sítě dobíjecích stanic v Ostravě, resp. pronajímatele pozemku pro 

realizaci dobíjecí infrastruktury, vyhlášení výběrové řízení je plánováno na květen 2020 s vyhodnocením 

do července 2020, vlastní realizace plánována na rok 2021. 



 

 

 

4. Malá cyklo-infrastruktura / Stálý finanční nástroj pro udržitelnou 

dopravu 

 

4.1 Zlepšení podmínek pro zaměstnance dojíždějící na kole do práce (úschovna jízdních kol, 
převlékárna, sprchy, stojany na kola) pro budovy statutárního města, pro úřady městských 

obvodů a pro organizace zřízené a založené městem. 

 
4.2 Vytvoření podmínek pro založení trvalého finančního nástroje na podporu udržitelných způsobů 

dopravy ve městě.  
                                                                

4.3 Identifikace vhodných míst pro vybudování infrastruktury pro parkování cyklistů (železniční 

stanice, úřady). 
 

 

 

 

 

Aktuální stav (04/2020) 

Oproti roku 2019 se navýšil počet cyklostojanů ve městě o 60 (z 210 na 270), v návaznosti na 

vyhodnocení předešlého zapojení města do soutěže European Green Capital se na úrovni politické 

reprezentace rozhodne o případném využití tohoto grantového nástroje, bude zařazen do nového 

Akčního plánu SUMP města Ostravy.  


