
úsek dopravní 

tel. 59 740 1152 

  

DOPRAVNÍ KOMISE (DK)        9. 1. 2020 

Zápis č. 115 

 

Přítomni:  Adamowicz, Bernat, Bernatík, Bolf, Fluksa, Ing. Hackenberg, Ing. Hladký, 

Konečný, Kubín, Maloušová, Ing. Meczner, Ing. Mlčák, Ochman, Protivínský ml. 

 

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 

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

komunikace. Výluka se chýlí ke konci a od května bude provoz v normálním režimu. Žádná 

úprava se již nebude realizovat.) 

                      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. Zázemí pro řidiče zprovozněno. Bude vyřazeno ze sledování.) 

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. Červené sloupky nejsou určeny pro takové situace, nejedná se o 

sjezd z účelové veřejně přístupné komunikace apod. a nemohou zde být proto umístěny.) 

                        Připomínkuje: Orszulik   Zodpovídá: Fluksa                    

112.3  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. Přisvětlení dodatečnými svítidly není technicky možné v tomto místě realizovat. 

Správce prověří světelné poměry na dané komunikaci a případně navýší výkon svítidel 

v celém úseku. Bude vyřazeno ze sledování.) 

Připomínkuje: Maloušová     Zodpovídá: Fluksa 

113.2  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 

113.3  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. Dochází ke kolizi chodců se zpětnými zrcátky a vozidla typu 21 AB nejsou 

kvůli jinému rejdu kol schopny objet odstavená vozidla. Bude znova prověřeno. Organizace 

provozu na smyčce Hlavní nádraží byla takto nastavena provozovnou s cílem usnadnit 

odstavení vozidel a zajistit průjezd ostatním dopravcům. Na místě bylo několikrát ověřeno a 

problémy nebyly shledány. Zkoušena byla i vozidla 21 Tr. Při správném odstavení vozidel 

problémy nevznikají. Připomínka ohledně střetu chodců se zpětným zrcadlem vozidla se jeví 

jako neopodstatněná. Dopravní dispečink neeviduje na žádné smyčce v Ostravě podobné 

střety s chodci.) 

                        Připomínkuje: Bortlíček, Bernat            Zodpovídá: Ing. Meczner 
 

113.4  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. Signální plány prohodit nelze, jsou 

nastaveny na zátěž vozidel jedoucích dopoledne do centra města a odpoledne na Porubu. 

Připravovaný tendr na SSZ má řešit preferenci MHD i na této křižovatce. Bude vyřazeno ze 

sledování.) 

                        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. Po dokončení oprav komunikace bude upřesněno problémové místo.) 

Připomínkuje: Maloušová     Zodpovídá: Fluksa 

 

114.2  Na smyčce NH jsou vychýlené sloupky plotu. (V řešení. Vyřešeno, sloupek je zajištěn.) 

                        Připomínkuje: Bernatík                Zodpovídá: Fluksa 
 

 

 

114.3  2/101 – žádost o zkrácení kurzu o poslední kolo a prodloužení 2/201. (K úpravě dojde 

od 1. 1. 2020. Upraveno dle požadavku. Nově doplněn požadavek o navrácení zpět do stavu 

před 1. 1. 2020. K návratu zpět před 1. 1. 2020 nedojde a zůstane stav po 1. 1. 2020.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.            Zodpovídá: Ing. Hackenberg 
 

115. Připomínky z jednání DK č. 115 konané dne 9. 1. 2020 

 

115.1  Žádost o opoždění zelené pro automobily vůči tramvajovému VOLNU při výjezdu ze 

zastávky Karolina směr NR o pár vteřin kvůli lepšímu zařazení autobusů do průběžného 

jízdního pruhu. Řidiči OA nerespektují přednost vozidel opouštějících vyhrazený pruh. (Při 

opoždění OA se zvětší množství vozidel v mezipřechodovém úseku a tím i pravděpodobnost 

uvíznutí OA v průjezdném profilu tramvají. Průjezd OA dotčeným přechodem byl v minulosti 

potlačen ve prospěch chodců a je dnes na hraně únosnosti. Požadavek byl tedy odmítnut.) 

Připomínkuje: Grecula     Zodpovídá: Fluksa 

115.2  Upřesnit text na BUSE l. 99 o který směr se jedná, jestli přes Františkov nebo na 

Bazaly. Řada cestujících považuje za Bazaly celý Hladnovský kopec. (Bude od 03/2020).   

                        Připomínkuje: Grecula                Zodpovídá: Bolf 

115.3  102/504 – bývá pravidelně podjeta l. 101 u Nové radnice směr HN. Na ul. 

Českobratrské se v tu dobu sjíždí spousta spojů včetně cizích a zpožděná 102 se tak dostává 

za 101. (Kontrolou provozních dat bylo zjištěno, že v drtivé většině případů přijíždí 102/504 

na zast. N. Radnice předčasně (za 4 dny pouze 1 případ se zpožděním větším, než 1 minuta).) 

                        Připomínkuje: Bernat              Zodpovídá: Bolf 

115.4  Smyčky Výškovice a Dubina – žádost o zpřístupnění mikrovlnky o víkendech a ve 

všední dny za nepřítomnosti manipulanta. (V současné době se nebudou mikrovlnky 

zpřístupňovat. Nelze zajistit, že by zpřístupněné mikrovlnky bez újmy fungovaly 

v dlouhodobějším horizontu.)  

                        Připomínkuje: Protivínský ml.  Zodpovídá: Urbánek, Třetina 

115.5  Linka 24 - před konečnou na Mariánském náměstí figuruje na dodatkových tabulkách 

„MIMO DPMO“, doplnit do textu, že se značky nevztahují také na vozidla ostravského DP a 

zároveň opravit DPMO na DPO. 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.            Zodpovídá: Fluksa 

115.6  Žádost o častější nasazování asistentů přepravy na úseky Sad B.N. → Hlučínská, 

Bohumínská. (Požadavek předán. Bude vyřazeno ze sledování.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.            Zodpovídá: Mgr. Pilch, p. Chyla 
 



115.7  Žádost o instalaci kamer Ovanetu na křižovatku Nádražní x 30. dubna. 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.  Zodpovídá: Fluksa 
 

Příští DK se bude konat ve čtvrtek 6. února 2020 v 10
00

 hod v zasedací místnosti. 

Další termíny: 5. 3., 9. 4., 7. 5., 4. 6. 

 

Zapsal:  Fluksa 

 


