
úsek dopravní 

tel. 59 740 1152 

  

DOPRAVNÍ KOMISE (DK)        7. 11. 2019 

Zápis č. 113 

 

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

Kubín, Maloušová, Ing. Meczner, Ing. Mlčák, Orszulík, Vybíralová 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. Stříkací firma byla vysoutěžena, avšak neúspěšný uchazeč 

o zakázku soutěž napadl. Předpokládaný termín obnov VDZ je nyní jaro 2020.) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fluksa 

 

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

108.1 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. Vyřešeno.) 

Připomínkuje: Bernatík   Zodpovídá: Bc. Fabián 

 

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

proveden pracovníky ÚMOB Jih.Vyřešeno.) 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Bc. Fabián 

 

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

 

 

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

cestujících. 

(Kola budou přemístěna na nově vybudovanou plochu.) 



Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Ing. Mlčák 

 

110.2 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 

 

 

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

 

111.1  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.)(Řidiči linky 99 se mezi sebou dohodnou a vyberou si střídací 

místo.) (Střídání změněno ke změnám JŘ od 6. 1. 2020.) 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Bolf 

 

Připomínky zaslané elektronicky: 

 

111.2  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.) (Bude realizováno od 03/2020.) 

                      Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Bolf 

111.3  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  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 

 

112.2  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. Žádost o úpravu stávajícího řešení byla zamítnuta.) 

                        Připomínkuje: Orszulík   Zodpovídá: Fluksa 

 

Body zaslané elektronicky panem Greculou. 

112.3  Linka 99 – žádost o vyhlašování „nenastupujte“ na konečné zastávce Bazaly. A totéž 

linka 50 – Českobratrská. (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.) (Bude realizováno od změn JŘ 15.12. 2019.) 

 

                        Připomínkuje: Grecula              Zodpovídá: Bolf 

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

(Odeslána žádost o úpravu dopravního řešení.) 

                        Připomínkuje: Grecula             Zodpovídá: Fluksa 
112.5  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.) Požadavek upřesněn o kurzy 11/211 a 11/212. Nástupy mezi 10:00 až 11:00 

nejsou CD, ale R ani O to také není. 

                        Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Adamovicz 
 

 

 

113. Připomínky z jednání DK č. 113 konané dne 7. 11. 2019 

 

113.1  Žádost o nasvětlení přechodu pro chodce na ul. Martinovské u přejezdu „Hruška“. (V 

řešení.) 

Připomínkuje: Maloušová     Zodpovídá: Fluksa 

 

113.2  Dotaz, kdy bude dokončena ul. Výstavní. (Ul. Výstavní byla uvedena do provozu 

v nedokončeném stavu a momentálně probíhají jednání, jak tento stav řešit v zimním období.) 

                        Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Ing. Mlčák 

113.3  Pan Santoris měl na lince 51 zácvik a aplikací nebyl dopředu na tuto skutečnost 

upozorněn. Je to ojedinělá chyba nebo systémová záležitost? 

                        Připomínkuje: Maloušová               Zodpovídá: Adamowicz 

113.4  Křižovatka na výjezdu ze smyčky Hlučínská dlouho zdržuje tramvaje. (Záležitost byla 

již v minulosti řešena. S ohledem na liniovou koordinaci na ul. Hlučínské nelze jinak řešit.) 

                        Připomínkuje: Hikl               Zodpovídá: Fluksa 
 

113.5  Křižovatka ulic Českobratrská x Nádražní - některým řidičům nevychází plynulý 

průjezd na VOLNO, když vyjedou ze zastávky v době svitu zeleného proužku. (S ohledem na 

různý styl jízdy bude vždy skupina řidičů, kterým nebude průjezd vycházet.) 

                        Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Fluksa 
 

113.6  Zdržovna Karolina – v době výluky zde tráví přestávku velké množství řidičů. Žádost o 

zohlednění kapacity místnosti při výlukách. 

Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Ing. Mlčák 

 



113.7  Žádost o umístění zrcadla do zatáčky v úseku mezi zastávkami Františkov – Sl. 

Ostrava radnice. (Odeslána žádost o úpravu dopravního řešení v daném místě.) 

                        Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Fluksa 

113.8  Žádost o sjednocení linky 106 všemi spoji přes Všehrdův sad. (Rozdělení linky na dvě 

varianty je na žádost KODISu a objednatele dopravy. V tuto chvíli nelze jinak řešit.) 

                        Připomínkuje: Bortlíček                Zodpovídá: Ing. Hladký 

113.9  Hlavní nádraží – žádost o řešení odstavování trolejbusů ve smyčce. Při navrženém 

řešení zasahuje převis vozu nad obrubu a blokuje trasu nevidomým. 

                        Připomínkuje: Bortlíček              Zodpovídá: Ing. Meczner 
 

113.10  Linka č.3 - žádost o prodloužení jízdní doby v úseku Vozovna Poruba → Telekom 

škola po 19.hodině. (Sjednocení jízdních dob s ostatními linkami směřováno ke změnám 

3/2020.) 

                        Připomínkuje: Bernatík     Zodpovídá: Ing. Hackenberg 
 

113.11  Žádost o prodloužení jízdní doby v úsecích Mariánské náměstí → Dům energetiky a 

Hulváky → Prostorná po 19.hodině. (Zkrácení jízdní doby na 1 minutu je dříve, než od 19. 

hodiny. Nutno požadavek upřesnit.) 

                        Připomínkuje: Bernatík             Zodpovídá: Ing. Hackenberg 
 

113.12  Žádost o prohození linek 12 a 8 z centra do Mariánských Hor ve špičku (kvůli 

křižovatky na Mariánském náměstí). (Jízdní řád linky 12 je postaven tak, že počítá s jízdou za 

linkou 8 v předmětném úseku.) 

                        Připomínkuje: Bernatík     Zodpovídá: Ing. Hackenberg 
 

 

Ze zápisu byly odstraněny body se žádostmi o opravy povrchů komunikací (zastávek) a ořezy 

větví. Bylo zopakováno, že pro tyto záležitosti je určena funkce „Připomínky řidičů“ na 

stránkách úseku dopravního. 

 

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

 hod v zasedací místnosti. 

Další termíny:  9. 1., 6. 2., 5. 3. 

 

Zapsal:  Fluksa 

 


