
úsek dopravní 

tel. 59 740 1152 

  

DOPRAVNÍ KOMISE (DK)        7. 5. 2020 

Zápis č. 119 

 

Přítomni:  Z důvodu aktuální situace komise proběhla pouze korespondenčně. 

 

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. Upozornění na kritický stav komunikace byly zaslány na OK a.s. i ÚMOb 

Hrabová. Vyčkáváme.) 

                        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. Nutno dodat více snímků cizích autobusů blokujících 

odstavnou plochu – různé autobusy v různých částech dne.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml., Šuch  Zodpovídá: Fluksa 

 

 



 

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

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 

 

Připomínka zaslaná elektronicky: 

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

                        Připomínkuje: Pokorný            Zodpovídá: Adamowicz 
 

 

118.   Připomínky z jednání DK č. 118 konané dne 9. 4. 2020 

 

118.1 Žádost o upozornění řidičů autobusů (i cizích dopravců) na protijedoucí tramvaje 

(návěstidlo s bílým trojúhelníkem) při průjezdu kolem radnice na ul. 1. máje. (Upozornění 

proběhlo. Nemají tam co dělat, neboť jízda po tramvajovém pásu je povolena pouze vozidlům 

DPO (BUS, TRAM). Ostatní dopravci mají objízdnou trasu vedenu mimo drážní těleso.) 

                        Připomínkuje: Ochman            Zodpovídá: Ing. Mlčák 
 

119.   Připomínky z jednání DK č. 119 konané dne 7. 5. 2020 

 

119.1  Při výluce na Sv. Čecha dochází k hlášení o přestupu na zast. Sad B. Němcové a změně 

cílové stanice na BUSE až po opuštění zastávky Muglinovská. Požadavek na vyhlašování 

informací o výluce už po opuštění zastávky Křižíkova. (K vyhlašování dochází až po opuštění 

Muglinovské proto, protože je potřeba aby cestující přestoupili na zastávce Sad B. N., pokud 

by se vyhlašovalo dříve, zmatení cestující by vystupovali už na Muglinovské, kde nemají 

zavedenu náhradní dopravu.) 

                        Připomínkuje: Retka             Zodpovídá: Ing. Mlčák 

119.2  Na křižovatce Rudná x Závodní nedrží VOLNO pro tramvaje ve směru k zastávce 

Most armády. (Bude prověřeno.) 

                        Připomínkuje: Retka              Zodpovídá: Fluksa 

 

119.3  Žádost o upozorňování řidičů linek 3 a 11 na to, kterou linku právě jedou formou 

vyskakujícího okna na terminálu PP např. v podobném režimu, jako mají autobusy u podjezdu 

Odra. Řidiči se pletou a mají sjetí z trati. (Upozornění se dá vyrobit, ale je potřeba se 

dohodnout jaké. Například linka č. 8 ho má, ale pouze jedoucí na Hlučínskou. Je potřeba, aby 

nastal rozdílný stav, jestli spoj jede na HLN nebo na Hlučínskou. V případně požadavku na 

vyskakovací okno, není rozlišení standardu a nestandardního stavu. Pokud vyskočí 

upozornění, tak bude vyskakovat vždy, ať se jedná o linku č. 3 nebo 11. Pak nebude potřeba 

upozornění, kam se jede, ale stačí se v palubním počítači podívat na následující sled zastávek. 

Myslím si, že každá pomůcka má smysl, ale ať palubák nepípá vždy, ale tehdy, kdy má 

pomoc.) 

                        Připomínkuje: Ochman         Zodpovídá: Ing. Hackenberg 



119.4  Žádost o delší signály VOLNO na SSZ na ul. Výškovické, než byly před stavebními 

úpravami tak, aby signály svítily nejen pro samotný průjezd tramvají, ale po celou dobu, kdy 

mají zelenou směry, které nejsou s tramvajemi v kolizi. (Předneseno projektantovi 

dopravního řešení.) 

                        Připomínkuje: Ochman         Zodpovídá: Fluksa 

 

119.5  Žádost o zkrácení jízdní doby v úseku A. Poledníka → J. Kotase o jednu minutu. 

(Jízdní doby v úseku Poledníka – Kotase se budou řešit komplexně, až po zprovoznění druhé 

rychlovýhybky u minimetra.) 

                        Připomínkuje: Ochman          Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

119.6  Žádost o prodloužení jízdní doby v úseku Zábřeh vodárna → Zábřeh OC o jednu 

minutu. Při jízdě dle předpisů nelze stíhat jízdní doby. (S ukončením jednokolejného úseku se 

vrátily i jízdní doby do původních hodnot. Přibližně od 25. května už bude normální provoz a 

následně dojde ke spouštění preferencí. Následující provozní komisi si řekneme, jestli se stíhá 

či nikoliv. Pokud ne, tak na základě dat upravíme jízdní doby.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.    Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

 

119.7  Stížnost na práci Oddělení výluk. Nebyly vydány VJŘ k výluce č. 17, oddělení funguje 

pomalu, zmatečně a nereaguje na příspěvky na diskuzním fóru. (Aby bylo jasno. Výlukové 

oddělení společně s oddělením jízdních řádů pracuje nikoliv zmatečně, ale reaguje na 

současné potřeby zabezpečení provozu MHD. V současné době, kdy jízdní řády reagují na 

okamžité potřeby, zvlášť tramvajového provozu, se mnohé výluky zpracovávají v rámci 

okamžiků. Posledním krokem k realizační fázi výlukového provozu jsou VJŘ. Hlavní parametr 

přípravy je, aby mělo CP řádně připravené turnusové tabulky a zpracovaná data do PP. 

Následuje Sl. Příkaz a následně po různých ručních úpravách VJŘ. Pokud je vše v pohodě 

VJŘ jsou včas k dispozici. Pokud se pracuje v režimu změn, tak VJŘ jsou hotové, až jsou 

hotové.) 

 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.  Zodpovídá: Ing. Mlčák 

119.8  Opětovná žádost o prodloužení jízdní doby v úseku Karolina → NR. Jako kompenzaci 

vzít minutu na odjezdu z HLN, NHJB nebo Hranečníku. Požadavek podpořen anketou mezi 

řidiči obou provozoven s účastí 95 řidičů. Pro 64%, proti 18%, je mi to jedno 18%. (Tento bod 

se řešil na poslední provozní komisi, kde jsem přednášel o tom, že příjezdy na konečnou jsou 

v pořádku. Maximálně se prodlouží jízdní doba z důvodu přípoje, ale ta se zkrátí jinde. Dále 

bylo poukazováno, že tramvajový provoz má nejvíce předčasných jízd. Když byl položen dotaz 

druhé odborové organizaci, ti se vyjádřili negativně k prodloužení jízdních dob.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.  Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

119.9 Žádost o prodloužení jízdní doby u linky č. 7 při nezávazném přípoji na zast. 

Palkovského. Pravidelně dochází ke zpožděním linek 7 a 12 o více než 1-2 minuty. (Tyto 

úpravy byly provedeny z důvodu proložení nové linky č. 8 v intervalu 10 minut s linkou č. 4, 

která má vazbu na linku č. 7. Od září po zrychlení svinovských mostů, zjistíme, jak jezdí linka 

č. 7 na přípoj a podle toho přikročíme k úpravám.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.    Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

 



119.10  Ve služební aplikaci se nezobrazují výluky – dodána fotografie. (V uvedené dny 

(přiložené foto) neprobíhala žádná výluka. Rekonstrukce na Hlučínské je brána jako 

dlouhodobá změna v dopravě. Pokud je k dispozici jiný případ, kdy není výluka v aplikaci 

zobrazena, dejte vědět a my konkrétní případ prověříme.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.  Zodpovídá: Adamowicz 

119.11 Stížnost na neuskutečnění Dopravních komisí v měsících duben a květen, kdy jiné 

komise proběhly. Při konání komisí měli zástupci odborů informace ihned a nemuseli čekat 

na odpovědi písemnou formou. Dotaz na konání náhradních mimořádných komisí 

v dodatečných termínech. (Dopravní komise v měsících dubnu a květnu se nekonaly z důvodu 

nařízení Krizového štábu DPO, který stanovil povinnost všem zaměstnancům vyhýbat se 

osobnímu kontaktu s jinými zaměstnanci, pracovní záležitosti řešit telefonicky nebo e-mailem 

a pokud je to možné, preferovat Home office. Vzhledem k tomu, že se oba dva termíny 

Dopravní komise konaly korespondenčně a každý měl možnost vznést písemně své připomínky 

a požadavky, nebudou komise nahrazovány. O podobě konání komise v měsíci červnu bude 

rozhodnuto dle aktuální situace v souvislosti s opatřeními ohledně šíření nového typu 

Koronaviru. Pokud komise proběhne již ve standardním režimu, bude uskutečněna již 

v náhradních prostorách v OC Laso.) 

 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.  Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

 

Příští DK se bude konat ve čtvrtek 4. června 2020 v 10
00

 hod v zasedací místnosti. 

 

Další termíny:  9. 7., 6. 8. 

 

Zapsal:  Fluksa 

 


