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Přítomni:  Maloušová Jana, Hikl Tomáš, Bernatík Jiří, Bortlíček Petr 
Omluven: Grecula Petr 
 
 
 
 
Maloušová Jana - DAP 

 Upravit ostrůvek u tramvajové zast. Domov sester směr Hlavní třída (pokud po 
pravé straně parkují auta za vyznačením, l. 40 projíždí kolem ostrůvku s 
obtížemi). 

 Propadající se vozovka za zast. J. Šoupala směr Duha (v úrovni křiž. U Lidlu). 
 Nedávno opravený výmol na výstupní zast. Studentské koleje se opět propadá. 
 Žádost o výměnu zrcadla ve Vítkovicích – na křiž. Halasova X Mírova (stávající 

zrcadlo je poškrábané a nevyhovující. 
 Žádost o výmenu zrcadla před BUS zast. Moravská směr Dřevoprodej (nejlépe 

o vyhřívané zrcadlo). 
 Pozn. Při jízdě po nově rekonstruované vozovce v úseku Benzina – Moravská a 

zpět (i v protisměru) nejen autobusy “drkotají” (lehce vlnitý povrch). 
 Žádost o výměnu oken na točně O. Jeremiáše. 

 
 
Hikl Tomáš – DTO 

 Problémy s oděvy – jiný materiál triček + letních kalhot (na příští PK dodány 
vzorky). 

 KT8 jsou oficiálně pro dva vozíčky – zda odpovídá nosnost. 
 Výlukové VJŘ opět v nedostatečné době. 
 Opětovná žádost o kontrolu PČR na železničním přejezdu Důl Jeremenko l. 1, 

10, 6. 
 
 
Bernatík Jiří - DTP 

 L. 11 – upravit výjezd ze smyčky Hlučínská (přidat vložené volno). 
 L. 11 – přidat minutu ze Zábřehu, aby se linka dostala na Kino Luna před l. 7 

(na Zábřeh Vodárna čekáme, až ji pustí jednokolejka). 
 Žádost o odstranění vysokých keřů před kruhovým objezdem Josefa Kotase (ve 

směru od Polikliniky – je tam přechod pro chodce, brání nám ve výhledu). 
 Žádost o přesunutí přestávek ze Zátíší zpět na Vřesinskou na kurzu 5/202. 
 Žádost o odtstranění křížů za kolejovou splítkou před zast. Teplotechna 

(Stadlery mají nízké ochranné rámy a o kříže jimi často naráží). 
 


