
úsek dopravní 

tel. 59 740 1152 

  

DOPRAVNÍ KOMISE (DK)        4. 6. 2020 

Zápis č. 120 

 

Přítomni:  Hladký, Meczner, Šuch, Grecula, Orszulik, Ochman, Protivínský ml., Fluksa 

 

 

110. Připomínky z jednání DK č. 110 konané dne 25. července 2019 
 

110.1 Hlučín, ul. Dr. Ed. Beneše – žádost o úpravu DZ tak, aby bylo znemožněno stání 

automobilů v protisměru na úrovni zastávek. (Bylo zažádáno. Město Hlučín projedná umístění 

adekvátního dopravního značení.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Fluksa 

 

 

113.   Připomínky z jednání DK č. 113 konané dne 7. 11. 2019 

113.1  Žádost o umístění zrcadla do zatáčky v úseku mezi zastávkami Františkov – Sl. 

Ostrava radnice. (Odeslána žádost o úpravu dopravního řešení v daném místě. Požádali jsme 

o zredukování zeleně v rozhledu.) 

                        Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Fluksa 

 

 

116.   Připomínky z jednání DK č. 116 konané dne 6. 2. 2020 

 

116.1  Ulice Halasova, propadlé kanály na straně ve směru jízdy k Místecké. (V řešení.) 

                        Připomínkuje: Maloušová     Zodpovídá: Vybíralová 

116.2  Zastávka Žižkovská směr Benzina, nerovný povrch v zastávce a jejím okolí, žádost o 

opravu. (V řešení. Upozornění na kritický stav komunikace byly zaslány na OK a.s. i ÚMOb 

Hrabová. Vyčkáváme.) 

                        Připomínkuje: Maloušová     Zodpovídá: Ing. Mlčák 

 

116.3  Žádost o nasvětlení zastávky Nová Ves. (V řešení.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.  Zodpovídá: Fluksa 
 

 

117.   Připomínky z jednání DK č. 117 konané dne 5. 3. 2020 

 

117.1  Sport aréna → Ředitelství Vítkovic – žádost o obnovu VDZ. (V řešení.) 

                        Připomínkuje: Protivinský ml.     Zodpovídá: Fluksa 

117.2  Rektorát VŠB, vjezd z ul. 17. listopadu – žádost o opravu poškozené značky. 

(Vyřízeno.)  

                        Připomínkuje: Šuch                 Zodpovídá: Fluksa 

 

 



119.   Připomínky z jednání DK č. 119 konané dne 7. 5. 2020 

119.2  Na křižovatce Rudná x Závodní nedrží VOLNO pro tramvaje ve směru k zastávce 

Most armády. (Bude prověřeno. Odbory potvrdí, zda problém stále trvá.) 

                        Připomínkuje: Retka              Zodpovídá: Fluksa 

 

119.3  Žádost o upozorňování řidičů linek 3 a 11 na to, kterou linku právě jedou formou 

vyskakujícího okna na terminálu PP např. v podobném režimu, jako mají autobusy u podjezdu 

Odra. Řidiči se pletou a mají sjetí z trati. (Upozornění se dá vyrobit, ale je potřeba se 

dohodnout jaké. Například linka č. 8 ho má, ale pouze jedoucí na Hlučínskou. Je potřeba, aby 

nastal rozdílný stav, jestli spoj jede na HLN nebo na Hlučínskou. V případně požadavku na 

vyskakovací okno, není rozlišení standardu a nestandardního stavu. Pokud vyskočí 

upozornění, tak bude vyskakovat vždy, ať se jedná o linku č. 3 nebo 11. Pak nebude potřeba 

upozornění, kam se jede, ale stačí se v palubním počítači podívat na následující sled zastávek. 

Myslím si, že každá pomůcka má smysl, ale ať palubák nepípá vždy, ale tehdy, kdy má pomoc. 

Odborová organizace prověří, zda poptávka po takovém upozorňování mezi řidiči stále trvá.) 

                        Připomínkuje: Ochman         Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

119.4  Žádost o delší signály VOLNO na SSZ na ul. Výškovické, než byly před stavebními 

úpravami tak, aby signály svítily nejen pro samotný průjezd tramvají, ale po celou dobu, kdy 

mají zelenou směry, které nejsou s tramvajemi v kolizi. (Předneseno projektantovi 

dopravního řešení.) 

                        Připomínkuje: Ochman         Zodpovídá: Fluksa 

 

119.5  Žádost o zkrácení jízdní doby v úseku A. Poledníka → J. Kotase o jednu minutu. 

(Jízdní doby v úseku Poledníka – Kotase se budou řešit komplexně, až po zprovoznění druhé 

rychlovýhybky u minimetra.) 

                        Připomínkuje: Ochman          Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

119.6  Žádost o prodloužení jízdní doby v úseku Zábřeh vodárna → Zábřeh OC o jednu 

minutu. Při jízdě dle předpisů nelze stíhat jízdní doby. (S ukončením jednokolejného úseku se 

vrátily i jízdní doby do původních hodnot. Přibližně od 25. května už bude normální provoz a 

následně dojde ke spouštění preferencí. Následující provozní komisi si řekneme, jestli se stíhá 

či nikoliv. Pokud ne, tak na základě dat upravíme jízdní doby. Po dokončení stavebních prací 

na Opavské (v září) se vyhodnotí jízdní doby a případně se provedou úpravy.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.    Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

 

119.7  Stížnost na práci Oddělení výluk. Nebyly vydány VJŘ k výluce č. 17, oddělení funguje 

pomalu, zmatečně a nereaguje na příspěvky na diskuzním fóru. (Aby bylo jasno. Výlukové 

oddělení společně s oddělením jízdních řádů pracuje nikoliv zmatečně, ale reaguje na 

současné potřeby zabezpečení provozu MHD. V současné době, kdy jízdní řády reagují na 

okamžité potřeby, zvlášť tramvajového provozu, se mnohé výluky zpracovávají v rámci 

okamžiků. Posledním krokem k realizační fázi výlukového provozu jsou VJŘ. Hlavní parametr 

přípravy je, aby mělo CP řádně připravené turnusové tabulky a zpracovaná data do PP. 

Následuje Sl. Příkaz a následně po různých ručních úpravách VJŘ. Pokud je vše v pohodě 

VJŘ jsou včas k dispozici. Pokud se pracuje v režimu změn, tak VJŘ jsou hotové, až jsou 

hotové.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.  Zodpovídá: Ing. Mlčák 



119.8  Opětovná žádost o prodloužení jízdní doby v úseku Karolina → NR. Jako kompenzaci 

vzít minutu na odjezdu z HLN, NHJB nebo Hranečníku. Požadavek podpořen anketou mezi 

řidiči obou provozoven s účastí 95 řidičů. Pro 64%, proti 18%, je mi to jedno 18%. (Tento bod 

se řešil na poslední provozní komisi, kde jsem přednášel o tom, že příjezdy na konečnou jsou 

v pořádku. Maximálně se prodlouží jízdní doba z důvodu přípoje, ale ta se zkrátí jinde. Dále 

bylo poukazováno, že tramvajový provoz má nejvíce předčasných jízd. Když byl položen dotaz 

druhé odborové organizaci, ti se vyjádřili negativně k prodloužení jízdních dob. Protivínský 

ml. pošle svá měření pro porovnání s oficiálními daty.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.  Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

 

 

120.   Připomínky z jednání DK č. 120 konané dne 4. 6. 2020 

 

120.1  Požadavek na trvalé zrušení střídaných přestávek na lince 2. 

                        Připomínkuje: Protivínský ml., Orszulik  Zodpovídá: Ing. Meczner 

120.2  Dotaz na projekt „zatahovači na Hranečníku“. (Z důvodu pandémie byl projekt 

odložen.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.         Zodpovídá: Ing. Hladký 

 

120.3  Žádost o doplnění § do VJŘ u linky 11 v úseku Plynárny → voz. Křivá. 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.        Zodpovídá: Bolf 

120.4  Žádost o odstranění vraků na parkovišti pro zaměstnance před areálem v Martinově + 

žádost o obnovení VDZ. – bod bude předán do Technické komise. 

                        Připomínkuje: Šuch               Zodpovídá: Ing. Holuša 

120.5  Žádost o doplnění dopravního zrcadla při výjezdu z točny Proskovice tak, aby bylo 

vidět přijíždějící vozidla od Ostravy. (Bylo zažádáno o umístění zrcadla.) 

                        Připomínkuje: Grecula          Zodpovídá: Fluksa 

120.6  Žádost o doplnění dopravního zrcadla u Sýkorova mostu při výjezdu z pěší zóny tak, 

aby bylo vidět přijíždějící vozidla ze směru od Havlíčkova nábřeží. 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Fluksa 

120.7  Žádost o doplnění zrcadla do křižovatky Holvekova x Škrobálkova.  

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Fluksa 

120.8  Žádost o opravu výtluků na komunikaci Na Baranovci. 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Vybíralová 

120.9 Žádost o doplnění označníku na zastávce Bazaly informací, že je výstupní pro linku 99. 

(Na označníku je text, že je výstupní pro linky 92 a 99.) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Konečný 

 

120.10  Žádost o zasílání informace o změnách ve směnách prostřednictvím SMS. (Při 

zavádění této služby bylo rozhodnuto, že budou zasílány SMS pouze na směny z volna. Pokud 

se rozhodneme, že se budou zasílat SMS i na změny ve směnách, je potřeba si uvědomit, že 

tato služba bude finančně nákladnější. Denní rozpisy jsou vydávány týden dopředu. Pokud 

dojde ke změně ve zveřejněném rozpise, plánovač o této změně řidiče informuje.) 



                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Adamowicz 

120.11 Žádost o obnovu VDZ na ulici Valchařské v prostoru otáčení autobusů. (Bylo 

zažádáno o obnovu.) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Fluksa 

120.12  Žádost o doplnění fyzické zábrany (truhlík, květináč) na ul. Vojanova bránící 

automobilům parkovat ve zúžení komunikace. (Umístění fyzické zábrany v tomto místě bylo 

zamítnuto. Požádali jsme tedy o zvýšený dohled MPO.) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Fluksa 

120.13  Žádost o doplnění zákazu stání/zastavení v Petřkovicích u lékárny (u drogerie) 

omezující stání vozidel po obou stranách komunikace. (Bylo zažádáno o přeorganizování 

dopravy v tomto místě prostřednictvím dopravního značení.) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Fluksa 

120.14 Žádost o obnovu VDZ v oblasti Motel TAXI. (Bylo zažádáno o obnovu/doplnění.) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Fluksa 

 

120.15  Žádost o úpravu 52/431 tak, aby neměl začátek brzy ráno. 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Bolf 

120.16 Žádost o výměnu poškozených ovladačů autobusů na Hranečníku – bod bude předán 

do Technické komise. 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Benda 

120.17  Žádost o nenasazování SU15 na linky 31 a 41. 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Chleboun 

120.18  Žádost o zvětšení kapacity WC na Valchařské. 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Vybíralová 

120.19 Žádost o doplnění WC na konečných Bobrovníky, Paseky, Ricka. 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Vybíralová 

 

Příští DK se bude konat ve čtvrtek 9. července 2020 v 10
00

 hod v zasedací místnosti OC Laso. 

 

Další termíny:  6. 8.?, 3. 9., 8. 10. 

 

Zapsal:  Fluksa 

 


