
 

Úprava nebezpečné křižovatky silnice I/11 u Havířova 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR dokončuje zpracování podkladů pro zahájení stavebních úprav křižovatky 
silnice I/11 v katastrálním území havířovské městské části Šumbark. Odborně plánovaným zásahem  
do současné situace dojde k zamezení levého odbočení od Šumbarku na silnici I/11 směr Havířov-

centrum, zatímco levé odbočení z komunikace I/11 směr Šumbark zůstane plně zachováno.  
 

V rámci přestavby aktuální křižovatky bude provedena úprava středového dělícího pásu a změní  
se vodorovné i svislé dopravní značení. Kromě jmenovaných zásahů ŘSD připravuje instalaci 

betonových svodidel a dalších bezpečnostních prvků, jakými jsou například reflexní balisety. 

  

Termín zahájení prací začíná 23. 11. 2020 (pondělí) a předpokládáme pokračování projektu  
do vánočních svátků, kdy bychom chtěli mít hotovo (v závislosti na lokálním počasí). Během přestavby 

je schválena související úprava provozu na křižovatce silnic č. I/11 x II/479 včetně přilehlého úseku 
silnice č. I/11 a křižovatky silnic č. II/479 x II/473 v k. ú. Šenov u Ostravy a k. ú. Šumbark. Na silnici I/11 

mezi Havířovem a Ostravou bude uzavřen vždy levý pruh a doprava povede plynule po nedotčených 
částech komunikace obousměrným režimem 1+1. Cena akce vychází na cca 1,8 milionu Kč bez DPH. 

Zhotovitelem je firma Opravy a údržba komunikací Ostrava, s. r. o.  

 

Upravovaná křižovatka byla na Dopravní konferenci vyhodnocena jako jedna z nejrizikovějších 
v Moravskoslezském kraji. Vzhledem k této skutečnosti začalo ŘSD konat potřebné kroky vedoucí 
k odstranění bezpečnostního deficitu spravované silnice. Dlouhé snažení a úsilí zainteresovaných stran 

vygradovalo schváleným přemodelováním dopravního křížení. Správa Ostrava zařídí úpravu kolizního 

místa tak, aby se do budoucna eliminoval počet dopravních nehod.   
 

Více informací najdete v předstihu také na krajském Twitteru: https://twitter.com/RSD_Olomoucky, 

https://twitter.com/RSD_MSlezsky (kliknout, nebo adresu zkopírovat do adresního řádku). 
 

Děkuji za pomoc při informování veřejnosti. 
 

Přeji příjemný den 

 

Mgr. Miroslav Mazal 

tým komunikace 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Wolkerova 951/24a 

Olomouc 779 00 

mobil: 607 053 978  

www.rsd.cz, miroslav.mazal@rsd.cz 
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