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Olomouc - Tramvajová trať  "Tržnice - Nové Sady"

17. listopadu
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Rooseveltova
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COUOO
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Polská

Odbočení z ulice 17. listopadu

Křížení regionální železniční tratě
(úrovňový přejezd se závorami)

Křížení ulice Velkomoravské
(úrovňové se světelnou signalizací)

Křížení ulice Rooseveltovy
(úrovňové se světelnou signalizací)
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Detaily
(výřezy na následující straně)

Trnkova

Zastávka Šantovka
(společensko-obchodní centrum)

Zastávka V Kotlině

Zastávka Trnkova (U Učiliště)
(dočasná konečná I. etapy)

Zastávka Družební (U Kapličky)

Zastávka Rožňavská

Zastávka Werichova (Zikova)

(dočasná konečná II. etapy)
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I. etapa Tržnice - Trnkova

II. etapa Trnkova - Družební

(realizace 2011-2014, zkušební provoz podzim 2013)

(v přípravě)

III. etapa Družební - Jižní
(pouze ve výhledu)

dvoukolejná trať v délce 1300 m

dvoukolejná trať v délce 1394 m

Olomouc - Tramvajová trať  "Tržnice - Nové Sady"

detail A detail B

detail C detail D

A - U tržnice

trať v prostoru u tržnice bude upravena křižovatka ulice
V místě napojení nové větve tramvajové trati na stávající

Legenda:

Polské, třídy 17. listopadu a třídy Svobody. Dále vznikne
nový tramvajový most.

B - Mlýnský potot u Šantovky

galerie Šantovka. V místě je most pro tramvaje, vozidla
Křižovatka se světelnou signalizací jižně od obchodní

a cyklisty, samostatná lávka pro chodce a železniční
přejezd se světelným zabezpečovacím zařízením a závorami.
Podél řeky vede cyklostezka a pěší korzo se stromy.

C - Křížení Velkomoravské ulice a nové komunikace

s Velkomoravskou ulicí. Provoz této křižovatky je řízen
Křížení tramvajové trati na nově vybudované komunikaci

společně s provozem na křižovatce ulice Velkomoravské
a Rooseveltovy, aby byla zajištěna plynulost dopravy.

D - Křížení ulice Rooseveltova

pro první etapu nové tramvajové trati. V tomto místě bude
V Rooseveltově ulici vznikne kolejová spojka a konečná

upravena autobusová zastávka na Velkomoravské ulici

živice
žulová kostka

chodník
pojížděný chodník

cyklostezka
štěrk
zeleň

tramvajová trať

a přestupní místo z tramvajové na autobusovou dopravu.

V místě je chodník pro pěší a cyklisty a nová výsadba stromů.
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