
úsek dopravní 

tel. 59 740 1152 

  

DOPRAVNÍ KOMISE (DK)        5. 9. 2019 

Zápis č. 111 

 

Přítomni:  Adamowicz, Bernatík J., Bolf, Bortlíček, Fluksa, Grecula, Hikl, Ing. Hladký, 

Kubín, Maloušová, Ing. Meczner, Ing. Mlčák, Ochman, Orszulík  

 

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 

 

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

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

řešení.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Fluksa 

 

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. Bylo osekáno, požadavek na výraznější osekání. Keře v tomto 

úseku fungují jako protihluková bariéra → MO odmítá výraznější sekání zeleně 

v úseku podél ul. Dr. Martínka. 

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.) Nově nevychází BP, kurz 40/103-203. Od 12/2019 vyřešeno 

změnou nástupu a překurzováním 40/103. 

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. Požadavek na 

vrácení úprav zpět. Linku 2 na NR nově zajíždí linka 8.) 



Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

 

109.4 Požadavek na výměnu sedačky v místnosti Karolina. (Předpokládaná výměna ¼ 

2020. V případě získání potřebné částky i dříve.) 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Třetina 

 

109.5 Požadavek o vysekání keřů v úseku Rodinná → ÚMOb Jih na Rodinné (Ořez 

proveden pracovníky ÚMOB Jih). 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Bc. Fabián 

 

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

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

(Nutno dodat bližší lokalizaci, problém nenalezen.) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Bc. Fabián 

 

110.2  Zast. Žižkovská – žádost o opravu povrchu zastávky. (Odeslán dopis). 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Bc. Fabián 

 

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

výtluk. (Odeslán dopis). 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá. Bc. Fabián 

 

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

cestujících. 

(Kola budou přemístěna na nově vybudovanou plochu.) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Ing. Mlčák 

 

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

minuty, ačkoliv je ve smyčce 10 km/h. (Smyčka Zátiší má 273m, obratová doba je při 

rychlosti 10 km/h 98. Obratová doba je tedy v pořádku, navíc 2 min na obrat jsou jen u dvou 

spojů.) 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

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

automobilů v protisměru na úrovni zastávek. (Bylo zažádáno.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Fluksa 

 

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

(Bylo zažádáno.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Fluksa 

 

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

zažádáno. Zrcadlo osazeno.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Fluksa 

 

110.9  Žádost o omezení odstavování trhaček mimo garáže. (Odstavování trhaček mimo 

garáže se snažíme minimalizovat, s nástupem optimalizace ale bude těchto případů přibývat. 

Ošetřeno v kolektivní smlouvě od roku 2020.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Ing. Meczner 



 

110.10  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 

 

110.11  Žádost o rozšíření sodobarů (aquamatů) na konečných Poliklinika a Valchařská. 

(Valchařská – bude doplněno, Poliklinika – nebude doplněno.) 

Připomínkuje Grecula   Zodpovídá: Ing. Hladký 
 

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

doplněna kamera.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Chleboun 

 

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

(Opraveno.) 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Fluksa 

 

111. Připomínky z jednání DK č. 111 konané dne 5. 9. 2019 

111.1  Vřesinská, stížnost na koordinaci mezi dílčím uzlem a hlavní křižovatkou. (V řešení.) 

Připomínkuje: Orszulík   Zodpovídá: Fluksa 

 

111.2  17. listopadu x Dr. Slabihoudka – žádost o preferování služebních jízd na SSZ. (Bod 

bude předán do Technické komise.) 

Připomínkuje: Orszulík   Zodpovídá: Fluksa 

 

111.3 15/404 při ranním výjezdu jede za linkou 11. Žádost o průjezd jednokolejkou.(Bude od 

12/2019) 

Připomínkuje: Orszulík   Zodpovídá: Bolf 

 

111.4  Asistenti přepravy kontrolují cestující ve dveřích. Dochází ke zdržením.  

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Chyla 

 

111.5  L.99 – zastávka Karolina je přeplněná. Žádost o přetrasování linky. (Nelze, zastávka je 

pro trasu velmi důležitý bod, není možná alternativa) 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Bolf 

 

111.6  Žádost o prodloužení objednávání svozů do 20hod (21hod).  

                Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Ing. Hladký 

111.7    Žádost o ořez větví na lince 97. (Potřeba upřesnit problémové lokace.) 

                        Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Fabián 

111.8    Obratiště Ludvíkova, žádost o opravu povrchu. (Opětovně zaslán dopis se žádostí o 

opravu. Dopis z března zůstal bez reakce.) 

                        Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Fabián 

111.9    Žádost o oddělení turnusů linek 97 a 99. 

                            Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Adamovicz 



111.10   97/201 – žádost o dřívější nástup z důvodu možnosti kontroly vozidla. (Tankování po 

dopolední části na základě požadavku řidičů, jinak se jedná o klasické střídání na trati 

ranní/odpolední, tedy kontrola vozu probíhá na první konečné) 

                       Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Bolf 

111.11   921/303 – krátký výkon, žádost o prodloužení. (Při konstrukci JŘ od září se po 

dohodě s odbory kurz 921/303 prodloužil na výkon cca 7,80. Noční jsou dále řešeny 

separátně na jednání zástupců odborů a DŘ.) 

                        Připomínkuje: Hikl                Zodpovídá: Bolf 

111.12   Žádost o výuku angličtiny pro řidiče. (Momentálně nelze.) 

                        Připomínkuje: Hikl              Zodpovídá: Hladký 

111.13   64/101-201 – nevychází 10 minut mezi střídáním řidičů. (Výlukový provoz, špatný 

kód přípravní doby, opraveno k 3.9.2019). 

                        Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Ing. Mlčák 

111.14   46/103 – špatný nástup na směnu (Výlukový provoz, špatný kód přípravní doby, 

opraveno k 3. 9. 2019) 

                        Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Ing. Mlčák 

111.15   46/103-203 – nenavazuje střídání řidičů (Výlukový provoz, špatný kód přípravní 

doby, opraveno k 3.9.2019). 

                         Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Ing. Mlčák 

111.16   27/207 – hlásí zastávku Hrabová Tesco, i když tam nejezdí (Výlukový provoz, výluka 

byla svolána narychlo a byla bez služ.příkazu a bez dat pro palubní systém.) 

                        Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Ing. Mlčák 

111.17   Obratiště Ot. Jeremiáše – na obratišti se sjedou tři vozy linek 35 a 39 a linka 44 se už 

do obratiště nevejde. (39/414 měl přesunutu pauzu do garáží.) 

                        Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Ing. Mlčák 

111.18   Linka 44 – nedostatečná pauza ve Svinově, linka jezdí se zpožděním 5-7 minut. 

(Problém v období 7:35 – 8:35, nelze řešit jinak, než přidáním dalšího vozidla na linku, 

prodloužení obratu na zast. Svinov nádraží nelze realizovat.) 

                         Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Bolf 

111.19   SSZ 17. listopadu x Nábřeží SPB – krátká zelená z vedlejších směrů. (V řešení.) 

                        Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fluksa 

111.20   Linka 40 nemůže odbočit vlevo z ulice Spojovací do účelové komunikace za 

Géčkem. Žádost o prodloužení jízdní doby. (Prověříme, nicméně se jedná o konečnou 

zastávku.) 

                        Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Bolf 

111.21   Trhačka linky 40 má špatně střídání v PP. (Opraveno.) 

                        Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Bolf 

111.22   Žádost o opravu povrchů ulic Halasova a Hlubinská (Odeslán dopis.) 

                      Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fabián 



 

Připomínky zaslané elektronicky: 

 

111.23   Žádost o zkrácení jízdní doby na lince 37 v úseku Nám. B. Němcové → Domov 

sester mimo špičku ze 2 minut na 1 minutu. (Ověříme, nutno konkretizovat časové 

období PD, SN, od do…) 

                      Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Bolf 

111.24   Žádost o přesunutí jedné minuty v jízdní době na lince 39 po 20.hod z úseku Svinov 

h.z. → Třebovická do úseku Třebovická → U Pošty. (Lze, bude od 12/2019.) 

                      Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Bolf 

111.25   Žádost o prodloužení fáze z vedlejší ulice na SSZ Opavská x Sjízdná. (Prodloužení 

fáze z vedlejších komunikací, tj. zkrácení fáze na hlavní komunikaci není možné. Tah 

Opavská je v koordinaci a tímto by došlo k rozbití koordinace.) 

                      Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fluksa 

111.26    Žádost o osekání větví na točně Elektrárenská. (Odeslán dopis správci komunikace.) 

                      Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fabián 

111.27    Žádost o prodloužení jízdní doby na lince 48 v úseku Balkán → Bartošova zpět na 3 

minuty v době dopravní špičky. (JD ponížena na základě požadavku z dopravní komise 

od 30.6.2019, nutno ujasnit v jakém časovém rozmezí a zda to opravdu chceme, nebo 

ne! Přípoje Svinov v PD a Svinov + Duha v SN.) 

                      Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Bolf 

111.28   Žádost o ořez větví a opravu výtluků v zastávce Požárnická směr Svinov. (Odeslán 

dopis městu Klimkovice.) 

                      Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fabián 

111.29   Výpravčí odmítají zapisovat závady do EKZ, pokud mají nedostatek vozů.  

                      Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: vedoucí středisek           

111.30   Žádost o posunutí výlukové autobusové zastávky ÚMOb Jih. (Bylo předáno správci 

komunikace.) 

                      Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Ing. Mlčák 

 

 

 

 

 

 

Příští DK se bude konat ve čtvrtek 3. října 2019 v 10
00

 hod v zasedací místnosti. 

Další termíny: 7. 11., 5. 12., 9. 1., 6. 2. 

 

Zapsal:  Fluksa 

 


