
úsek dopravní 

tel. 59 740 1152 

  

DOPRAVNÍ KOMISE (DK)        25. 7. 2019 

Zápis č. 110 

 

Přítomni: Bc. Fabián, Fluksa, Grecula, Hikl, Maloušová, Ing. Mlčák, Ochman, Prokeš, 

Sulowski  

 

98. Připomínky z jednání DK č. 98 konané dne 3. 5. 2018 

98.1 Chybějící DZ v oblasti Hýlova. Bude zaslána fotodokumentace nebo zaznačení 

přímo v mapě, o která místa se jedná. (Značka doplněna. Zaslána nová 

fotodokumentace s chybějícím DZ. Jedná se o účelovou komunikaci. Správce SMSSK 

vyzve Klimkovice k doplnění červených sloupků.) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fluksa 

 

99. Připomínky z jednání DK č. 99 konané dne 7. 6. 2018 

99.1 Obnovit VDZ na zast. Fakultní nemocnice směr Studentská. (Odeslána žádost 

o nápravu na ŘSD. Do konce března prosíme o dodání podkladů na obnovení VDZ. 

Budeme hromadně odesílat dopisy na správce komunikací.) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fluksa 

 

100. Připomínky z jednání DK č. 100 konané dne 6. 9. 2018 

100.1 Časté problémy při hledání zaparkovaných vozidel na DAH, kdy ani výpravčí 

ani mistr často neví, kde je vozidlo odstaveno. (Do budoucna je v plánu aplikace, která 

by zobrazovala poslední polohu vozidla. Poloha vozu by se zobrazovala na info 

monitoru u výpravčího. Je potřeba ověřit, zda jsme schopni poslední polohu ze systému 

automaticky do takové aplikace dostat. Aplikace je objednána.)  

Připomínkuje: Smital   Zodpovídá: Chleboun, Osmančík 

 

105. Připomínky z jednání DK č. 105 konané dne 7. 2. 2019 

105.1 Hlučín - Hranečník a Hlučín sídliště - Hranečník mají nedostatečnou jízdní 

dobu, chybí zde cca 3 minuty. (Bude prověřeno. Případná úprava se projeví k dalším 

změnám JŘ.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

107. Připomínky z jednání DK č. 107 konané dne 4. 4. 2019 

107.1 Parkující vozidla na ul. Nádražní mezi zast. Muglinovská a Křižíkova. 

Objíždějící vozidla musí najíždět na koleje. Dodat DZ Zákaz zastavení. (Odeslán 

dopis.) 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Fluksa 

 

108. Připomínky z jednání DK č. 108 konané dne 9. 5. 2019 



108.1 Oprava povrchu na točně Studentské koleje + propadlý kanál. 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fabián 

108.2 Úprava ostrůvku u tramvajové zastávky Fakultní nemocnice směr Hlavní třída. 

Problematický průjezd autobusů při špatně zaparkovaných vozidlech. (Reakce ŘSD 

nesměřuje k úpravám ostrůvku, ale k redukci parkovacích stání.) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fluksa  

108.3 Požadavek na vybudování BUS pruhu od zast. Důl Odra směr Hlučínská. (V 

řešení.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Fluksa 

108.4 Dotaz, zda je nutné stále při tankování zadávat PIN. (Zrušení PINu u BIS karty 

na tankování není možný z bezpečnostních důvodů. Pokud by řidič svou kartu ztratil, 

nebo mu byla odcizena, mohl by na jeho BIS kartu tankovat kdokoli). 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Bc. Zeman 

 

109. Připomínky z jednání DK č. 109 konané dne 6. 6. 2019 
 

109.1 Žádost o vysekání keřů v úseku Poliklinika → J. Kotase z důvodu zhoršení 

výhledu na přechody pro chodce. 

Připomínkuje: Bernatík   Zodpovídá: Bc. Fabián 

 

109.2 Linka 48 má až 5 minut zpoždění v úseku Kotva → Sámova. (Od 1. 9. 2019 

navýšena jízdní doba.) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

109.3 Linka 2 nabírá zpoždění na jednokolejce z důvodu vyčkávání na protijedoucí 

tramvaj. Jednokolejka je delší než v minulé etapě, kde to vycházelo. Dnes jezdí 

tramvaje v pořadí 7 – 11 – 2, pokud se posune linka 11(viz 109.1.) tak, aby jela 

před linkou 7, může projet linka 2 jednokolejkou současně s linkou 7? (Linku č. 2 

opozdíme o 1 minutu z Výškovic. Tím dojde k tomu, že linka přijede k jednokolejce 

ve vhodnější čas. Navíc bude na jednokolejce zvýšena rychlost.) 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

109.4 Požadavek na změnu jízdních dob v úsecích:  

NVV → Hulváky → Prostorná – z 3+1 na 2+2 

Muglinovská → Sad BN → Důl Odra – z 2+1 na 1+2 (p. Ochman dodá 

požadované upřesňující informace) 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

109.5 Požadavek na výměnu sedačky v místnosti Karolina. 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Třetina 

 

109.6 Požadavek o vysekání keřů v úseku Rodinná → ÚMOb Jih na Rodinné 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Bc. Fabián 

 



109.7 Trhané směny o prázdninách mají extrémně odlišné výkony. Jedna 11 hodin a 

jiná 5 hodin. Prohodit díly mezi sebou tak, aby byly výkony co nejpodobnější. 

Požadavek platí i pro zářijové JŘ. 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Adamowicz 

 

 

Připomínky zaslané elektronicky: 

 

109.8 Složky pro řidiče obsahují neaktuální informace o výlukách a schází formuláře 

služebních hlášení, nálepky apod. – doplnění požadavku: na středisku Hranečník došlo 

údajně k vyřešení problému s neaktuálními informacemi ve složkách vyprázdněním 

složek. Vzhledem k tomu, že řidiči nemají čas v pracovní době pročítat všechny 

nástěnky a vyhledávat potřebné informace, žádají o dodání potřebných a aktuálních 

informací do složek. 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Chleboun 

 

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

110.1  Žádost o opravu autobusové zastávky Dřevoprodej. (Všechny zastávky včetně 

podchodu projdou zásadní rekonstrukcí. Momentálně se řeší projektová dokumentace.) 

Připomínkuje:Maloušová    Zodpovídá: Fluksa 

110.2  Místecká – žádost o opravu povrchu komunikace v BUS pruhu před sjezdem k Makru. 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Bc. Fabián 

 

110.3  Zast. Žižkovská – žádost o opravu povrchu zastávky. 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Bc. Fabián 

 

110.4  Ulice 1. Československého armádního sboru – před křižovatkou s ul. Martinovskou je 

výtluk. 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá. Bc. Fabián 

 

110.5  Nové zrcadlo u divadla Mír se ve větru otáčí, žádost o jeho spolehlivější upevnění. 

(Bylo zažádáno o pevnější uchycení.) 

    Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fluksa 

 

110.6  Bikesharing kola na zastávce Dílny DP Ostrava znemožňují výstup a nástup 

cestujících. 

(Kola budou přemístěna na nově vybudovanou plochu) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Ing. Mlčák 

 

110.7  Linky 10+12 nebo 1+12 mají odjezd ze zastávky Dubina ve stejnou minutu. (K takové 

situaci dochází pouze v případech, kdy není jiná možnost. Konstruktér JŘ se snaží těmto 

případům vyhnout). 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá. Ing. Meczner 

 

110.8 Žádost o „podpisy“ autorů na příkazech a pokynech vložených do složek nebo 

vyvěšených na nástěnkách. 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Ing. Hladký 

 



110.9  Kurz 5/201 má v několika případech na Zátiší mezi výstupní a nástupní zastávkou 2 

minuty, ačkoliv je ve smyčce 10 km/h. 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

110.10  Ve složkách schází nálepky MIMO PROVOZ.  

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: vedoucí středisek 

 

110.11 Aplikace „Dovolená“ – žádost aby byla aplikace „živá“, tj. aby bylo vidět, co lze 

objednat a co ne. 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Adamowicz 

 

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

automobilů v protisměru na úrovni zastávek. 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Fluksa 

 

110.14  Hulváky, ul. 28.října – žádost o instalaci VDZ V12b na vjezdu do terminálu Hulváky. 

(Bylo zažádáno.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Fluksa 

 

110.15. Křižovatka Hlučínská x K Vršku – žádost o dosazení dopravního zrcadla. (Bylo 

zažádáno.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Fluksa 

 

110.16  Žádost o omezení odstavování trhaček mimo garáže. 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

110.17  ÚAN – žádost o častější úklid a doplňování toaletního papíru v kadibudce. (V 

poslední době došlo k jednomu případu, kdy nebyl proveden úklid. Jinak dochází k čištění 

pravidelně.). 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Milanovová 

 

110.18  Žádost o rozšíření sodobarů (aquamatů) na konečné Poliklinika a Valchařská. 

Připomínkuje Grecula   Zodpovídá: Ing. Hladký 

 

110.19  Paseky – žádost o umístění boudy nebo alespoň kadibudky na obratiště, jelikož zde 

má l. 52 dlouhé pauzy a navíc zde zajíždí také l. 68. (Linka 52 má od podzimu upraveny 

časové polohy a zlepší se jí tak možnost využití sociálního zařízení na Křižíkové. Linka 68 zde 

zajíždí párkrát denně a řidiči mají vždy možnost využít soc. zařízení na Křižíkové.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Ing. Hladký 

 

110.20 Žádost o umístění klimatizace na zdržovnu řidičů na středisku Hranečník. 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Chleboun 

 

110.21 Sad B.N. na Sokolské třídě – žádost o posunutí označníku až do rohu zálivu. (Posun 

označníku byl již v minulosti zamítnut především kvůli odporu obyvatel přilehlého domu. 

Připravuje se přestavba zastávky včetně odsunutí proti směru jízdy, tj. blíže ke křižovatce 

s Muglinovskou). 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Fluksa 

 

110.22  Žádost o zajištění bezpečnosti fólií v lednici na Hranečníku (např. kamerami). 



Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Chleboun 

 

110.23 Žádost o zajištění bezpečnosti fólií v lednici na středisku trolejbusy (alespoň 

zamykáním lednice). (Zamykáním lednice se krádeži nezabrání, jelikož si řidiči folie kradou 

mezi sebou. Jediný rozdíl bude v tom, že si dotyčný lednici odemkne. Bohužel není na 

středisku nikdo, kdo by stál u lednice a vydával řidičům folie na jméno. Zodpovědnost vydávat 

folie na jméno má ve výdejně jídel kuchařka. Pokud si ji řidiči dají do společné ledničky, může 

se stát, že se někdo splete a vezme si cizí folii…  

Pokud se stávající lednice pokazí, plánuje se zakoupení nové prosklené lednice. Dříve by tato 

investice s přihlédnutím na plánovanou rekonstrukci budovy byla nehospodárná). 

 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Ing. Piková 

 

110.24  SSZ Výškovická x Jugoslávská – křižovatka nevybavuje vložené volno ve směru do 

centra. 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Fluksa 

 

110.25  SSZ Ruská x Výstavní – nepřihlašuje tramvaje ve směru od Mírového náměstí 

k DOV. 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Fluksa 

 

110.26   SSZ Opavská – St. Poliklinika – vybavuje volno chodcům i bez jejich přítomnosti. 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Fluksa 

 

110.27 SSZ Muglinovská x Sokolská třída – žádost o prodloužení signálu volno na dílčím 

uzlu při výjezdu ze Sadu B.N. 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Fluksa 

 

Příští DK se bude konat ve čtvrtek 5. září 2019 v 10
00

 hod v zasedací místnosti. 

Další termíny: 3.10., 7.11, 5.12. 

 

Zapsal:  Fluksa 

 


