
úsek dopravní 

tel. 59 740 1152 

  

DOPRAVNÍ KOMISE (DK)        5. 3. 2020 

Zápis č. 117 

 

Přítomni:  Adamowicz, Bambušek, Bolf, Fluksa, Ing. Hackenberg, Ing. Hladký, Ing. Meczner, 

Ochman, Orszulík, Protivínský ml., Retka, Šuch, 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. Vyřízeno, 

bude vyřazeno ze sledování.) 

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 

 

 

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 

 

 

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

 

116.1  Ulice Halasova, propadlé kanály na straně ve směru jízdy k Místecké. (V řešení.) 

                        Připomínkuje: Maloušová     Zodpovídá: Vybíralová 

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

opravu. (V řešení.) 

                        Připomínkuje: Maloušová     Zodpovídá: Ing. Mlčák 

 

116.3  Žádost o nasvětlení zastávky Nová Ves. (V řešení.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.  Zodpovídá: Fluksa 



116.4  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. Požadavek nově podpořen také 

zástupcem střediska autobusy. V řešení.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml., Šuch  Zodpovídá: Fluksa 

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

doby k NR. (Přípoj je požadován objednatelem dopravy, celková jízdní doba je dostatečná. 

Pouze by došlo k přesunům, ale součet bude vždy stejný. Podle vyjádření více řidičů se JD 

upravovat nebude). 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.            Zodpovídá: Ing. Hackenberg 
 

 

117.   Připomínky z jednání DK č. 117 konané dne 5. 3. 2020 

 

117.1  8/123 + 3/415 – 4:56 výjezd z Hlučínské ve stejný čas → 3/415 (14) je pak na smyčce 

NH zajetá linkou 4. (Upraveno od 1. 5. se změnami JŘ - ul. Výškovická.) 

                        Připomínkuje: Retka             Zodpovídá: Bolf 

117.2  Linka 81 – žádost o prohození jízdních dob v úsecích Vratimov nám. → Vratimov 

nádr. a Vratimov nádr. → Staviva (2+0 versus 1+1) (Bude upraveno při změnách JŘ k 1.7.) 

                        Připomínkuje: Grecula                   Zodpovídá: Bolf 
 

117.3  Sport aréna → Ředitelství Vítkovic – žádost o obnovu VDZ. (V řešení.) 

                        Připomínkuje: Protivinský ml.     Zodpovídá: Fluksa 

117.4  Rektorát VŠB, vjezd z ul. 17. listopadu – žádost o opravu poškozené značky. (V 

řešení.)  

                        Připomínkuje: Šuch                 Zodpovídá: Fluksa 

117.5  Žádost o projednání jízdy zaměstnanců technických služeb v pracovním oděvu 

s městskými obvody. Tito zaměstnanci si sedají na sedačky navzdory svému znečištěnému 

oděvu. (Řidič je oprávněn na základě přepravních pokynů takové osoby vykázat z přepravy.) 

                        Připomínkuje: Šuch                         Zodpovídá: Ing. Hladký 
 

117.6  Linky 2 a 11 jezdí v úseku Jindřich až Karolina v jednu minutu celý den. Ve špičku se 

sjíždějí linky 8 a 1. (Přechodný stav s novým JŘ a jednokolejkou na ul. Výškovické, od 1. 5. už 

nebude.) 

                        Připomínkuje: Ochman         Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

117.7  Linka 17 při zajíždění do haly není schopna dodržet BP. Po výjezdu z haly nestíhají 

dojet do nástupní zastávky. (Se změnami JŘ od 1. 5. (ul. Výškovická) po dohodě s odbory 

upravena linka č. 17, vložena jedna velká pauza pro každou směnu, včetně víkendu.) 

                        Připomínkuje: Ochman         Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

 

117.8  Kvalita dodávaných oděvů postupem času klesá. (Je li pochybnost o kvalitě nově 

dodané oděvní součástky, je potřeba tuto donést k porovnání s uloženými vzory.) 



                        Připomínkuje: Protivínský ml.  Zodpovídá: Ing. Hladký 

 

Připomínka zaslaná elektronicky: 

117.9  Žádost o úpravu trhačkového turnusu, navrácení 6/408 namísto 2/414.  

                        Připomínkuje: Pokorný            Zodpovídá: Adamowicz 
 

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

 hod v zasedací místnosti. 

S ohledem na aktuální situaci bude DK pouze korespondenční, tj. fyzické jednání se ruší. 

Další termíny: 7. 5., 4. 6. 

 

Zapsal:  Fluksa 

 


