
úsek dopravní 

tel. 59 740 1152 

  

DOPRAVNÍ KOMISE (DK)        3. 10. 2019 

Zápis č. 112 

 

Přítomni:  Adamowicz, Bolf, Fluksa, Grecula, Ing. Hackenberg, Hikl, Ing. Hladký, Kubín, 

Maloušová, Ing. Meczner, Ing. Mlčák, Ochman, Orszulík a host p. Chyla 

 

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. ŘSD bude údajně ve ¾ 2019 

soutěžit firmu na obnovu DZ.) 

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 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 
 

110.2  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). Opraveno, bude vyřazeno ze sledování. 



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 

 

110.6 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.) Značení bylo doplněno, bude vyřazeno ze sledování. 

Připomínkuje: Grecula   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  L.99 – zastávka Karolina je přeplněná. Žádost o přetrasování linky. (Nelze, zastávka je 

pro trasu velmi důležitý bod, není možná alternativa)Doplněno o požadavek na změnu 

střídání řidičů autobusu mimo tuto zastávku. (Střídací místo Karolina je standardním 

střídacím místem s dobrou dostupností, řidiči linky 99 se na tomto místě střídali i v minulosti 

a bez problémů, Není problém střídací místo změnit, je ovšem nutná dohoda mezi řidiči a 

návrh místa, které by nejlépe vyhovovalo. Nové střídací místo tedy nemělo by být na ul. 

Nádražní a Českobratrské.)  

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Bolf 

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

                        Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Fabián 

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

opravu. Dopis z března zůstal bez reakce.)Opraveno, bude vyřazeno ze sledování. 

                        Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Fabián 

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

                        Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fluksa 

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

                      Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fabián 

 

Připomínky zaslané elektronicky: 

 

111.7  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…)(Doposud nebylo konkretizováno.) 

                      Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Bolf 



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

                      Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fabián 

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

dopis městu Klimkovice.) 

                      Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fabián 

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

komunikace.) 

                      Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Ing. Mlčák 
 

 

112. Připomínky z jednání DK č. 112 konané dne 3. 10. 2019 

 

112.1  Při vypnutí elektrické energie dochází automaticky ke spuštění alarmu v místnosti 

řidičů ve zdržovně Karolina. Žádost o úpravu, aby šlo alarm vypnout (Problém byl způsoben 

špatným odkódováním alarmu. Již vyřešeno.) 

Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Žaluda 

 

112.2 Dotaz na roztočení směn řidičů. (Řidiči budou informováni svými vedoucími na 

podzimním školení.) 

Připomínkuje: Maloušová     Zodpovídá: Ing. Hladký 

 

112.3  Požadavek na zázemí pro řidiče s tekoucí vodou. Prováděná rekonstrukce smyčky 

Zábřeh zřejmě nebude dokončena. (Pracuje se na náhradním řešení.) 

Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Bc. Fabián 

 

112.4  Výstupní zastávka Zábřeh, dotaz na její uvedení do provozu. (Zastávka bude uvedena 

do provozu, až po kolaudaci.) 

Připomínkuje: Hikl                Zodpovídá: Ing. Mlčák 

 

112.5  Kontrola osobních vozidel na Křivé. Strážní služba kontroluje všechny, mělo se ale 

kontrolovat namátkově. ().  

                Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Ing. Hladký 

112.6   Stadler – tablety duplikují záběry na monitoru. Žádost, aby na monitoru byl při jízdě 

vidět interiér. – Bod byl předán do technické komise. 

                        Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Ing. Tomala 

112.7  Křižovatka Vratimovská x Lihovarská – žádost o úpravu dopravního řešení, tramvaje 

vjíždějící do křižovatky od haldy mívají problémy kvůli hustoty provozu. (Odeslána žádost o 

úpravu křižovatky.) 

                        Připomínkuje: Orszulík   Zodpovídá: Fluksa 

 

Body zaslané elektronicky panem Greculou. 

112.8    Linka 99 – v úsecích Slezská radnice → Františkov a Františkov → Hladnov žádost o 

přidání po jedné minutě k jízdní době. (Jízdní doby budou upraveny na základě předchozích 

požadavků, které obsahují i tyto úseky, od 12/2019.) 



                            Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Bolf 

112.9  Režijní přejezd Bazaly → DAH. V 5 hodin ráno je 8 minut, za hustějšího provozu 7 

minut a reálně je 9 minut. Žádost o prodloužení. (Jedná se o odstavení linky 99? Jízdní dobu 

upravíme od následných změn JŘ.) 

                       Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Bolf 

112.10  Linka 99 – žádost o vyhlašování „nenastupujte“ na konečné zastávce Bazaly. (S 

ohledem na průměrné využití zastávky Bazaly cestujícími prosím o konkretizaci, kolika 

případů denně se tento problém týká. Vyhlašování vně vozidla může být na této zastávce 

problematické z důvodu přímé blízkosti obytných domů a následných stížností jejich obyvatel.) 

                        Připomínkuje: Grecula              Zodpovídá: Bolf 

112.11  Křižovatka ulic Hornopolní x Nemocniční, žádost o doplnění svislého DZ P4. 

                        Připomínkuje: Grecula             Zodpovídá: Fluksa 
112.12  Žádost o úpravu definice CD směny, které nastupují po 10. hodině a končí pozdě 

večer. Např. 2/206, kdy je řidič celý den v práci a nemá nárok na příplatek. (Definice 

celodenní směny je určena normou. Od ledna 2020 bude mít řidič za odpracovanou celodenní 

směnu příplatek ve výši 100 Kč. V rozvrhu směn je celodenní směna značena pod kódem 

XXX/5XX.) 

                        Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Adamovicz 

 

 

 

Příští DK se bude konat ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v 10
00

 hod v zasedací místnosti. 

Další termíny: 5. 12., 9. 1., 6. 2. 

 

Zapsal:  Fluksa 

 


