
úsek dopravní 

tel. 59 740 1152 

  

DOPRAVNÍ KOMISE (DK)        5. 12. 2019 

Zápis č. 114 

 

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

Kubín, Maloušová, Ing. Meczner, Ing. Mlčák, Ochman, Orszulik, Protivínský ml.,Vybíralová 

 

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 

 

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 

 

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 

Připomínky zaslané elektronicky: 

111.1  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. Očekávaný termín řešení 

na přelomu roku.) 

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. Požadavek doplněn o 

instalaci červených sloupků.) 

                        Připomínkuje: Orszulik   Zodpovídá: Fluksa 

Body zaslané elektronicky panem Greculou.                      

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

(Odeslána žádost o úpravu dopravního řešení.) 

                        Připomínkuje: Grecula             Zodpovídá: Fluksa 
 

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

upozorněn. Je to ojedinělá chyba nebo systémová záležitost? (Pokud se jedná o řidiče 

v zácviku, který je u podniku úplně nový, nemůže se objevovat ve výpravě, protože ještě 

nefiguruje ve všech databázích.) 

                        Připomínkuje: Maloušová               Zodpovídá: Adamowicz 

113.3  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. Na 

provozní komisi č. 115 v lednu bude vybráno řešení.) 

                        Připomínkuje: Hikl               Zodpovídá: Fluksa 

113.4  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 

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

řešení zasahuje převis vozu nad obrubu a blokuje trasu nevidomým. (Záležitost byla 

prověřena a bylo zjištěno, že se lze odstavit tak, aby nebyl omezen průjezd dalších vozů. Není 

ani nutné stát vozem nad chodníkem a nikde v blízkosti odstavovaných vozidel nevede žádná 

trasa pro nevidomé.) 

                        Připomínkuje: Bortlíček              Zodpovídá: Ing. Meczner 

113.6  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. Vzhledem k protikladným požadavkům odborových 

organizací (prodloužit o 2 min. kontra zkrátit o 4 min.) bude upraveno podle skutečných 

zpoždění na lince.) 

                        Připomínkuje: Bernatík             Zodpovídá: Ing. Hackenberg 
 

113.7  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. Pokusíme se iniciovat úpravu signálních plánů tak, aby 

odpolední signální plán byl na křižovatce už dopoledne.) 



                        Připomínkuje: Bernatík     Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

 

114. Připomínky z jednání DK č. 114 konané dne 5. 12. 2019 

 

114.1  Žádost o úpravu VDZ na ul. Výstavní ve směru jízdy od ul. Dr. Malého k ul. 28. října. 

(V řešení.) 

Připomínkuje: Maloušová     Zodpovídá: Fluksa 

 

114.2  Na smyčka NH jsou vychýlené sloupky plotu. (V řešení.) 

                        Připomínkuje: Bernatík                Zodpovídá: Fluksa 

114.3  Zrcadlo u zastávky Provaznická je špatně vytočeno. (Zrcadlo seřízeno 10. 12. 2019.) 

                        Připomínkuje: Bernatík              Zodpovídá: Fluksa 

114.4  4/102 PD má ve VJŘ poznačeno „nepotahovat“, ale potahovat musí, protože se jinak 

tramvaje nevejdou do smyčky. (O problému se ví a od 1. 1. 2020 bude upraveno.) 

                        Připomínkuje: Bernatík   Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

114.5  Stadler – při mokrých objektivech kamer nahrazujících vnější zrcátka není nic vidět. 

Bod byl předán do Technické komise. 

                        Připomínkuje: Bernatík              Zodpovídá: Ing. Tomala 

114.6  Na intranetu není umístěn aktuální předpis D1. (Vyřízeno.) 

                        Připomínkuje: Hikl               Zodpovídá: Bc. Fabián 
 

114.7  Dotaz, jak byli vybráni účastníci služební cesty do Škoda Plzeň. (Bylo vybráno po 

jednom zástupci z každé odborové organizace a jeden zástupce z podnikové autoškoly. Výběr 

byl konzultován s předsedy obou odborových organizací.) 

                        Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Ing. Hladký 
 

114.8  Asistenti přepravy využívají WC u zdržovny řidičů na Křivé. Žádost o zákaz jejich 

využívání asistenty, protože toalety zanechávají znečištěné. (Všichni zaměstnanci přepravní 

kontroly byli požádáni, aby toalety u zdržovny řidičů nepoužívali. Po nějaké době je potřeba 

dodat zpětnou vazbu. Podobné záležitosti příště řešit v přes pana vedoucího Třetinu, který to 

probere přímo s panem vedoucím Chylou.) 

 

Připomínkuje: Protivínský ml.    Zodpovídá: Chyla, Třetina 

 

114.9  Asistenti přepravy při nočních kontrolách vypudí nežádoucí cestující z linky 18, ti ale 

okamžitě nastoupí do následné linky 4. Žádost o plošné pokrytí všech blízkých spojů asistenty 

tak, aby nebylo kam přestoupit. (V nočních spojích je počet asistentů omezen na dvě skupiny, 

které mají určeny odlišné úseky kontroly. Od počátku roku 2020 budou zavedeny pravidelné 

noční kontroly v pátek a v sobotu a nepravidelně vždy jeden den v týdnu. Z tohoto důvodu 

není možné plošné pokrytí asistenty v nočních hodinách.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.              Zodpovídá: Chyla 

114.10  2/101 – žádost o zkrácení kurzu o poslední kolo a prodloužení 2/201. (K úpravě dojde 

od 1. 1. 2020.) 



                        Připomínkuje: Protivínský ml.            Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

114.11  Barva návěstidla OZ u rychlovýhybek neodpovídá předpisu – bylo předáno do 

Technické komise. (Zařízeno.) 

                        Připomínkuje: Orszulik   Zodpovídá: Ing. Holuša 

 

Příští DK se bude konat ve čtvrtek 9. ledna 2020 v 10
00

 hod v zasedací místnosti. 

Další termíny: 6. 2., 5. 3. 

 

Zapsal:  Fluksa 


