
úsek dopravní 

tel. 59 740 1152 

  

DOPRAVNÍ KOMISE (DK)        6. 2. 2020 

Zápis č. 116 

 

Přítomni:  Adamowicz, Bolf, Fluksa, Ing. Hackenberg, Ing. Hladký, Maloušová, Ing. 

Meczner, Ing. Mlčák, Ochman, Orszulík, Protivínský ml., Retka, 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. Opět jsme vyzvali k realizaci.) 

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 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 

 

 

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.) 

Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Bc. Fabián 

 

 

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

113.  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 

 

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

115.1  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. 13. 2. přemístěna mikrovlnka do služební místnosti řidičů na 

Dubině.)  



                        Připomínkuje: Protivínský ml.  Zodpovídá: Urbánek, Třetina 

115.2  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. (Vyřízeno.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.            Zodpovídá: Fluksa 
 

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

postoupena, bude vyřazeno ze sledování.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.  Zodpovídá: Fluksa 
 

 

116.   Připomínky z jednání DK č. 116 konané dne 6. 2. 2020 

 

116.1  SSZ Mariánskohorská x Plzeňská – při odbočení vpravo na Porubu dostávají volno 

chodci, aniž by si kdokoliv navolil poptávku. (Na výzvy chodců prostřednictvím tlačítka 

reagují většinou jen osamocené přechody pro chodce. U velkých křižovatek bývají zelené 

chodcům vybavovány automaticky. Pokud by byly na výzvu, chodci by zde mohli stát 

neúměrně dlouho, až by je to svádělo ke vstupu do vozovky v době jízdy proudu vozidel.) 

                        Připomínkuje: Maloušová     Zodpovídá: Fluksa 

116.2  SSZ Novinářská x Hornopolní, žádost o dřívější vypnutí. (Vypínání SSZ je zde 

minimálně od r. 2011 a zohledňuje se intenzita vozidel z jednotlivých směrů a nehodovost. 

Obdobně rozlehlá křižovatka Hornopolní x Varenská je v provozu v nepřetržitém provozu.) 

                        Připomínkuje: Maloušová               Zodpovídá: Fluksa 
 

116.3  Ulice Halasova, propadlé kanály na straně ve směru jízdy k Místecké. 

                        Připomínkuje: Maloušová     Zodpovídá: Vybíralová 

116.4  Zastávka Žižkovská směr Benzina, nerovný povrch v zastávce a jejím okolí, žádost o 

opravu.  

                        Připomínkuje: Maloušová     Zodpovídá: Ing. Mlčák 

116.5  SSZ Horní x Provaznická, některým řidičům nevychází VOLNO ve směru od HD 

Hlubina k ÚMOb Jih. (Prověřeno, problém nenalezen.) 

                        Připomínkuje: Retka                       Zodpovídá: Fluksa 
 

116.6  Zastávka OZO, žádost o nasvětlení. (Projektuje se prodloužení VO na ulici Frýdecké 

směrem k Vratimovu, včetně prostoru zastávky OZO.) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Fluksa 

116.7  Kurz 54/101 – režijní přejezd Hranečník → Trolejbusy má 7 minut, žádost o 

prodloužení. (Bude prodlouženo.)  

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Bolf 

116.8  Žádost o úpravu odstavných dob na Hranečníku, vlivem pomalé plničky dochází ke 

zdržením. (Záležitost se řeší, v březnu se začnou zkoušet „zatahovači“.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.            Zodpovídá: Ing. Hladký 
 



116.9  Žádost o nasvětlení zastávky Nová Ves. (Vznesen dotaz na možnosti úpravy nasvětlení, 

dosud bez odezvy.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.  Zodpovídá: Fluksa 

116.10  Tesco Hrabová, ve výstupní zastávce se objevují cizí autobusy, žádost o jejich 

odstranění. (Po konzultaci se střediskem a řidiči l. 48 došlo k dohodě, že přítomnost autobusu 

z dodaného snímku je výjimka, ke kterým zde běžně nedochází. Pokud se bude situace 

v budoucnu opakovat, středisko záležitost znova otevře. Bod bude vyřazen ze sledování.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.  Zodpovídá: Fluksa 

116.11  Linka 12 – žádost o převedení přípoje na nezávazný. 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.            Zodpovídá: Ing. Hackenberg 
 

116.12  Žádost o přehození jedné minuty z jízdní doby Hulváky → Prostorná do úseku 

Daliborova → Mariánské náměstí.  

                        Připomínkuje: Protivínský ml.  Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

116.13  Žádost o umístění zálohy do zdržovny Karolina. (Tato možnost byla v minulosti již 

několikrát řešena a pokaždé bylo zamítnuto z důvodu, že zálohu bez vozu nelze prakticky 

skoro k ničemu využít.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.        Zodpovídá: Ing. Hladký 

116.14  Žádost o zrušení přípoje 1+4 na zastávce Karolina, nebo prodloužení následné jízdní 

doby k NR. 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.            Zodpovídá: Ing. Hackenberg 
 

116.15  Žádost o proškolení CP, jak nakládat s paragrafy (svatby, úmrtí, lékař). 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.  Zodpovídá: Adamowicz 

116.16  Řidiči na Křivé protestují proti ježdění na lince č. 5, kdy rozporují zvyklost, že 

cestující nastupují do tramvaje po celou dobu, kdy stojí v nástupní zastávce. (V případě 

požadavku řidičů na změnu stávajícího režimu může být provedena změna, že řidiči budou mít 

určenu pauzu 30 minut, kterou budou trávit mimo vůz. Po dobu dalších přítomností vozidla 

v zastávce budou mít povinnost setrvat ve vozidle.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.  Zodpovídá: Ing. Hladký 

116.17  V případě jízdy HN → Zátiší → HN žádost o pauzu na WC na Vřesinské. (Toaleta 

umístěna na smyčce Zátiší.) 

                        Připomínkuje: Ochman                   Zodpovídá: Ing. Hackenberg 
 

 

 

 

Příští DK se bude konat ve čtvrtek 5. března 2020 v 10
00

 hod v zasedací místnosti. 

Další termíny: 9. 4., 7. 5., 4. 6. 

 

Zapsal:  Fluksa 

 


