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Přítomni: Maloušová Jana, Protivínský Lukáš, Bernatík Jiří, Grecula Petr, Konečný 
David, Bernát Vlastimil 
 
 
 
Maloušová Jana - DAP 
 

 Žádost o častější kontroly asistentů přepravy a revizorů v nočních spojích. 
 Častější kontroly asistentů přepravy v úseku Sad B. Němcové - Liščina 

 
 
Protivínský Lukáš – DTO 

 
 Žádost o zřízení chodníku z točny Martinov k místnosti pro řidiče. 
 Dotaz, proč se elektřina a voda na smyčce Zábřeh nevyřešila už loni. 
 Na smyčkách Dubina a Výškovice chybí mikrovlnná trouba (jsou zamčené u 

manipulantů). 
 Na výstupní zast. L. 24 (Mariánské hory) je špatná cedule s nápisem DPMO 

(což je Dopravní podnik města Olomouc). 
 Dotaz, proč mají asistenti přepravy zákaz jezdit na Hlučínskou. 
 Žádost o vybavení křižovatky 30. dubna X Nádražní kamerovým systémem. 
 Křiž. Nádražní X Českobratrská – není vyklízecí doba. 
 Dotaz, proč se stále ve Stadlerech přepínají kamery. 
 Žádost o výměnu úsekového děliče u křiž. Nová Ves Vodárna směr Hulváky za 

diodový. 
 Dotaz, zda se plánuje výměna kolejového křížení ve směru od Karoliny na 

Elektru (i v opačném směru). 
 Žádost o vybudování zábradlí u rychlovýhybky – přechod typu Z. 
 Žádost o doplnění kamer ve vozech Vario LF2+ a LF3/2. 
 Ve vozech Vario LF3/2 nejsou kamery – cestující často tramvaj poškozují. 
 Při vjezdu do haly ve vozovně Křivá jsou vadná čidla. 
 Žádost o výměnu nových sedaček ve starých vozech, které ještě zůstanou 

v provozu. 
 Žádost o zobrazení konce trasy i odjezdu na konečné zastávce. 
 Žádost o prodloužení pauzy na l. 2 na Hlavním nádraží přes týden ze 3 minut 

na 5 minut. 
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Bernatík Jiří – DTP 
 

 Dotaz, zda se plánuje oprava koleje před zast. Městský stadion směr Sport 
Aréna – je vyhnutá. 

 Žádost o umístění zrcadla na konečné zast. Dubina (kamenná stěna po 
rekonstrukci zastávky končí přímo u přechodu). 

 Křiž. u zast. Horymírova – neupřednostnuje tramvaje. 
 Žádost o výměnu kamerového systému ve vozech 1402 a 1403. 
 Žádost o umístění odpadkového koše na smyčce Martinov. 
 Žádost řidičů o kvalitnější úklid kabin ve vozech. 

 
 
Grecula Petr – DAH 

 
 Žádost u upravení pauz na l. 99 
 Žádost o přídání textu PŘES na předních BUSECH na l. 99. 
 Žádost o úpravu světelné signalizace na Karolině (směr Náměstí Republiky) – 

spustit zelenou pro auta o pár vteřin později. 
 
Bernát Vlastimil – DTR 

 
 Žádost o úpravu časů při pauzování na Hlavním nádraží (kurz 102/504). 

 
 
Konečný David –  

 
 Nedostatečné vytápění v některých vozech – žádost o kontrolu topení. 

 
 
 
Na četné žádosti řidičů ohledně hlasitých projevů cestujících (telefonování, hovory, 
poslouchání hudby) bylo doplněno upozornující hlášení , které najdete pod č. 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


