
 
 
Dobrý den paní xxxxxxxxx, 
 
Magistrát města Opavy odbor hlavního architekta a územního plánu obdržel dne 21. 9. 2015 Vaši 
žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, ve které žádáte o poskytnutí informací – aktuální výsledky měření 
intenzity dopravy/aktuální výsledky dopravních průzkumů, 

- a to jednotlivě ve všech lokalitách (ulicích), kde měření provádíte, 
- a to jednotlivě v každém směru dané lokality (ulice). 

 
Na výše uvedenou žádost poskytujeme následující informaci: 
 
Na území města Opavy byly na podzim roku 2013 prováděny dopravní průzkumy na komunikační síti, 
které byly využity k vytvoření modelu individuální automobilové dopravy v rámci zpracování projektu 
Plán udržitelné městské mobility Opava (dále PUMM). Výše uvedený projekt je k nahlédnutí na 
webových stránkách http://mobilita-opava.cz/dokumenty/, kde je v sekci Dokumenty, uvedena 
interaktivní mapa - analytická část, ve které je možno v operační vrstvě K1 Kartogram dopravního 
zatížení IAD ve vozidlech za 24 hodin, zjistit intenzity dopravy na jednotlivých úsecích komunikační 
sítě města.  Intenzity dopravy jsou uváděny v obousměrných jízdách vozidel. Celková hodnota je 
uvedena v předposledním řádku tabulky, která se objeví po kliknutí na požadovaný úsek komunikace. 
V posledním řádku je informace o intenzitě nákladních vozidel (nad 3,5 tun). 
 
Dále je v sekci Dokumenty k nahlédnutí kompletní dokumentace PUMM, kde v analytické části - 
výkresová část je výkres Model dopravy -  kartogram dopravního zatížení IAD, rok 2013 ve vozidlech 
za 24 hodin – příloha K1, kde jsou uvedeny hodnoty intenzity dopravy (celkem/nad 3,5 t) na 
vybraných komunikacích. V příloze č. 2 Analytické části – Výkonnosti křižovatek, jsou uvedeny 
kartogramy intenzity dopravy v jednosměrných jízdách na vybraných křižovatkách.   
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