
úsek dopravní 

tel. 59 740 1152 

  

DOPRAVNÍ KOMISE (DK)        6. 8. 2020 

Zápis č. 122 

 

Přítomni:  Adamowicz, Bernat, Bolf, Kubín, Meczner, Monsport, Ochman, Vybíralová, 

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. Město Hlučín projedná umístění 

adekvátního dopravního značení.) 

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 

 

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

 

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

                        Připomínkuje: Protivinský ml.     Zodpovídá: Fluksa 
 

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

 

119.1  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. 

Odborová organizace prověří, zda poptávka po takovém upozorňování mezi řidiči stále trvá.) 

                        Připomínkuje: Ochman         Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

 

119.2  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 

 

119.3  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 

 

119.4  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. Po dokončení stavebních prací 

na Opavské (v září) se vyhodnotí jízdní doby a případně se provedou úpravy.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.    Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

 

119.5  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. Protivínský 

ml. pošle svá měření pro porovnání s oficiálními daty.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.  Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

 

 

120.   Připomínky z jednání DK č. 120 konané dne 4. 6. 2020 

 

120.1  Požadavek na trvalé zrušení střídaných přestávek na lince 2. 

                        Připomínkuje: Protivínský ml., Orszulik  Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

120.2  Dotaz na projekt „zatahovači na Hranečníku“. (Z důvodu pandémie byl projekt 

odložen. Zkušební provoz by měl proběhnout ve 2. červencovém týdnu.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.         Zodpovídá: Ing. Hladký 

 

120.3  Žádost o doplnění dopravního zrcadla při výjezdu z točny Proskovice tak, aby bylo 

vidět přijíždějící vozidla od Ostravy. (Bylo zažádáno o umístění zrcadla.) 

                        Připomínkuje: Grecula          Zodpovídá: Fluksa 

 

120.4  Žádost o doplnění dopravního zrcadla u Sýkorova mostu při výjezdu z pěší zóny tak, 

aby bylo vidět přijíždějící vozidla ze směru od Havlíčkova nábřeží. (Bylo zažádáno o umístění 

zrcadla.) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Fluksa 

 

120.5  Žádost o doplnění zrcadla do křižovatky Holvekova x Škrobálkova.  

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Fluksa 

 

120.6  Žádost o opravu výtluků na komunikaci Na Baranovci. 



                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Vybíralová 

 

120.7  Žádost o doplnění zákazu stání/zastavení v Petřkovicích u lékárny (u drogerie) 

omezující stání vozidel po obou stranách komunikace. (Bylo zažádáno o přeorganizování 

dopravy v tomto místě prostřednictvím dopravního značení. Obec Ludgeřovice se k požadavku 

postavila zamítavě.) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Fluksa 

 

120.8 Žádost o obnovu VDZ v oblasti Motel TAXI. (Bylo zažádáno o obnovu/doplnění.) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Fluksa 

 

120.9  Žádost o úpravu 52/431 tak, aby neměl začátek brzy ráno. (Opětovně proběhne sčítání 

během 9/2020, následně bude vznesen dotaz na SMO, zda spoj provozovat.) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Bolf 

 

120.10 Žádost o doplnění WC na konečných Bobrovníky, Paseky, Ricka. 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Vybíralová 

 

 

121.   Připomínky z jednání DK č. 121 konané dne 9. 7. 2020 

 

121.1  Linka 47 nestíhá odjezd z Plesenky v 7:16 SN. (Potřeba upřesnit kurz, zda nedošlo 

k mýlce.) 

                        Připomínkuje: Maloušová               Zodpovídá: Bolf 

 

121.2  Zastávka Nová ves na Opavské směr centrum je zvlněná, žádost o zfrézování. 

                        Připomínkuje: Maloušová                        Zodpovídá: Vybíralová 

 

121.3  Okružní křižovatka u Makra, žádost o osazení zrcadla. (Odeslána žádost o řešení.) 

                        Připomínkuje: Maloušová        Zodpovídá: Fluksa 

 

121.4  Žádost o zalití děr v zastávce Dřevoprodej. (Odeslána žádost o řešení.) 

                        Připomínkuje: Maloušová               Zodpovídá: Vybíralová 

 

121.5  Žádost o vysekání křoví u okružních křižovatek Grmelova a Halasova. 

                        Připomínkuje: Maloušová          Zodpovídá: Vybíralová 

 

121.6  Žádost o posunutí označníku v zastávce Vrablovec směr Ostrava. (Přesun označníku 

do prostoru nástupiště je momentálně v řešení. Odhad termínu realizace 9/2020.) 

                        Připomínkuje: Grecula+Maloušová         Zodpovídá: Fluksa 

 

121.7  Žádost o vyhlašování „nenastupujte“ u linky 17 na Vozovně. (Bude vyhlašováno od 

zářiových změn vč. l. 7.) 

                        Připomínkuje: Retka                       Zodpovídá: Bolf 

 

121.8  Kpt. Vajdy, některým řidičům někdy nevychází VOLNO, žádost o úpravu SSZ. (Bylo 

prověřeno a při dodržení předepsané rychlosti se závada neprojevila.) 

                        Připomínkuje: Retka              Zodpovídá: Fluksa 

 

121.12  Žádost o ponechání stávajícího výkonu kurzu 921/302 i po prázdninách. 



                        Připomínkuje: Protivínský ml.        Zodpovídá: Bolf 

 

121.13 Žádost o opravu obrub v zastávce NAD Telekomunikační škola na Francouzské ulici. 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.        Zodpovídá: Vybíralová 

 

121.14 Žádost o obnovu VDZ dle mailu, který bude zaslán p. Maloušovou dodatečně. (Mail 

zaslán nebyl, bylo zažádáno o obnovu VDZ v křižovatkách Biskupská x Havlíčkovo nábřeží a 

Chemická x Švermova.) 

                        Připomínkuje: Grecula+Maloušová Zodpovídá: Fluksa 

 

122.   Připomínky z jednání DK č. 122 konané dne 6. 8. 2020 

 

122.1  Pozitivní ohlasy na nově zavedené vizuální označení „Ukončení trasy“. Poděkování 

řidičů. 

                        Připomínkuje: Maloušová                

 

122.2  Žádost o zřízení dalšího výdejního místa předepsané obuvi – nově otevřený Canis 

naproti nákupního centra Géčko. 

                        Připomínkuje: Maloušová                        Zodpovídá: Vybíralová 

 

122.3  Opětovná žádost o zrušení hlášení „Držte se za jízdy“. Nahradit hlášením „Vážení 

cestující, za využití MHD se platí. Doprava není zdarma, a to ani o víkendech.“ 

                        Připomínkuje: Maloušová        Zodpovídá: Vybíralová 

 

122.4  Dotazy řidičů, kam směřovat požadavky na nasazení revizorů a asistentů přepravy. 

(Požadavky předložit vedoucím středisek, ti je pak následně zašlou příslušnému odboru.) 

                        Připomínkuje: Maloušová               Zodpovídá: Vybíralová 

 

122.5  Žádost o vysekání křoví u okružních křižovatek Grmelova, Halasova, úsek ze 

Studentských kolejí na Studentskou, křoviny kolem Kovošrotu směr Polanka, točna 

Studentská. 

                        Připomínkuje: Maloušová          Zodpovídá: Vybíralová 

 

122.6  Žádost o určení čerpání pauz linky č. 37 na Studentskou k zářijovým JŘ. 

                        Připomínkuje: Maloušová                         Zodpovídá: Bolf 

   

122.7  Žádost o doplnění signálních skupin na Vodárně pro odbočení automobilů od Poruby 

vpravo na Plzeňskou po vzoru Opavská x Martinovská. 

                        Připomínkuje: Ochman                             Zodpovídá: Fluksa 

 

122.8  Smyčka Zábřeh, žádost o rozšíření WC na dvě sedadla a doplnění konvice, 

mikrovlnky, ledničky, pokud zde budou pauzy. 

                        Připomínkuje: Ochman                      Zodpovídá: Vybíralová 

 

122.9 Linka 2 – opět extrémní trhačky, žádost o úpravu. 

                        Připomínkuje: Ochman                  Zodpovídá: Bolf 

 

 

122.10 Připomínky zaslané dodatečně dopravním ředitelem Ing. Hladkým: 

 



- příliš krátké noční směny na trolejbusech 

- spokojenost s nastavením nočních směn na Hranečníku, požadavek na zpracování 

návrhu obdobného režimu pro ostatní provozovny 

- pozdní konce dělených směn na tramvajích, některé dělené směny končí tak pozdě, že 

před následnou dělenou směnou nelze dodržet odpočinek 

- po ukončení výluky na Výškovické požadovány přestávky linky 2 ve Výškovicích 

(přestávky linky 7 ve vozovně Poruba) 

- veřejný archiv provedených změn jízdních řádů, jako nástroj proti opakovanému 

rušení a znovu obnovování realizovaných úprav 

- prověření PJO na linkách 3/11 (platí BP = ve voze, PJO = přiměřené podmínky pro 

konzumaci potravin) 

- malý výkon optimalizovaných dělených směn, například 200/428 

- nedostatečná obratová doba na Ludgeřovice kostel 

- směna 200/217 nemá od 12:32 do 17:02 možnost čerpat přestávku 

- na lince 24 jsou kurzy, které mají přestávky na opačné konečné, než je sociální 

zázemí, nelze čerpat PJO 

- po směně 200/203 není možnost dopravy svozem 

- 52/101 namísto přiděleného SU12 vrak SU10 

 

                  Připomínkuje: Ochman, Protivínský st.        Zodpovídá: Bolf 
 

 

Příští DK se bude konat ve čtvrtek 3. září 2020 v 10
00

 hod v zasedací místnosti OC Laso.  

 

Další termíny:  8. 10., 5. 11., 3. 12. 

 

Zapsal:  Fluksa 

 


