
úsek dopravní 

tel. 59 740 1152 

  

DOPRAVNÍ KOMISE (DK)        5. 11. 2020 

Zápis č. 125 

 

Přítomni: z důvodu aktuální epidemiologické situace bez fyzické přítomnosti  

 

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. 

Urgováno.) 

                        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. Realizováno 11/2020.) 

                        Připomínkuje: Maloušová     Zodpovídá: Ing. Mlčák 

 

 

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

 

119.1  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. Předpokládaný termín úprav 1/21) 

                        Připomínkuje: Ochman          Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

 

119.2  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. Bude probráno 

při nejbližší komisi s fyzickou účastí.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.    Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

 

119.3  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. Bude probráno při nejbližší komisi 

s fyzickou účastí.) 

                        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. (Vyřešeno s ukončením 

výluky na ul. Výškovické.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml., Orszulik  Zodpovídá: Bolf 

 

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

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

příslušnými orgány schváleno. Čeká se na realizaci.) 

                        Připomínkuje: Grecula          Zodpovídá: Fluksa 

 

120.3  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. Umístění zrcadla bylo policií zamítnuto.) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Fluksa 

 

120.4  Žádost o doplnění zrcadla do křižovatky Holvekova x Škrobálkova. (V řešení.)  

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Fluksa 

 

120.5  Žádost o opravu výtluků na komunikaci Na Baranovci. (Komunikace v dolní části 

opravena. Na krajnici v „esíčku“ se čeká.) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Vybíralová 

 

120.6  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. Návrh na zrušení 

spoje byl schválen SMO – OD.) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Bolf 

 

120.7 Žádost o doplnění WC na konečných Bobrovníky, Paseky, Ricka. (Čeká se na 

optimalizaci.) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Vybíralová 

 

 

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

 

121.1 Zastávka Nová ves na Opavské směr centrum je zvlněná, žádost o zfrézování. (V 

řešení.) 

                        Připomínkuje: Maloušová                        Zodpovídá: Vybíralová 

 

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

do prostoru nástupiště je momentálně v řešení. Odhad termínu realizace 9-10/2020. Označník 

přesunut.) 

                        Připomínkuje: Grecula+Maloušová         Zodpovídá: Fluksa 

 



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

(Bylo zažádáno.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.        Zodpovídá: Vybíralová 

 

121.4 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 – 

urgováno – VDZ bude obnoveno v roce 2021.) 

                        Připomínkuje: Grecula+Maloušová Zodpovídá: Fluksa 

 

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

 

122.1  Žádost o určení čerpání pauz linky č. 37 na Studentskou k zářijovým JŘ. (V maximální 

možné míře jsou přestávky na lince 37 mimo UAN.) 

                        Připomínkuje: Maloušová                         Zodpovídá: Bolf 

   

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

mikrovlnky, ledničky, pokud zde budou pauzy. (Po výluce se budou řešit pauzy.) 

                        Připomínkuje: Ochman                      Zodpovídá: Vybíralová 

 

122.3 Linka 2 – opět extrémní trhačky, žádost o úpravu. (Vyřešeno na schůzce s DŘ. 

V Optibusu ošetřeno.) 

                        Připomínkuje: Ochman                  Zodpovídá: Bolf 

 

 

122.4 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 – Optibusem vyřešeno 

- 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 – bylo změněno nastavení a bude vyhověno požadavkům 

- po směně 200/203 není možnost dopravy svozem 

- 52/101 namísto přiděleného SU12 vrak SU10 

(Připomínky byly probrány na schůzce s DŘ.) 

                  Připomínkuje: Ochman, Protivínský st.        Zodpovídá: Bolf 
 

 

123.   Připomínky z jednání DK č. 122 konané dne 3. 9. 2020 

 



 

123.1  Žádost o prodloužení jízdních dob u režijních přejezdů z Hranečníku na Hlučín. 

(Režijní jízdy byly opraveny v co největší míře. Pokud zůstaly ještě někde problémy, prosíme o 

zaslání konkrétních kurzů a časů.) 

                        Připomínkuje: Grecula                    Zodpovídá: Bolf 

 

123.2  Nová Ves vodárna – žádost o zařazení mezi zastávky „Na znamení“. (Bude se řešit na 

koordinačním jednání ohledně změn JŘ za účasti MMO a Koordinátora ODIS.) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

123.3 Žádost o řešení cestovného řidičům, kteří jezdí na práci přesčas vlastním vozem, když 

nemohou použít veřejnou dopravu. 

                        Připomínkuje: Grecula               Zodpovídá: Adamowicz 

 

123.4  Stížnost na DD → řidič si má volat policii sám. 

                        Připomínkuje: Grecula          Zodpovídá: Kubín 

 

123.5  Žádost o vypnutí SSZ Hornopolní x Novinářská v 19 hodin. (Než o tuto úpravu 

požádáme, je potřeba, aby se k požadavku přihlásili také zástupci řidičů trolejbusů, z důvodu 

jejich komplikovanějšího průjezdu křižovatkou. Požadavek byl konzultován se střediskem 

Trolejbusy. Po návratu dopravy na standardní úroveň by se stal průjezd trolejbusů velmi 

komplikovaným. Z tohoto důvodu nebudeme o úpravu žádat.) 

                        Připomínkuje: Maloušová                      Zodpovídá: Fluksa 

 

123.6  Žádost o řešení WC na konečných Hlučínská, Zábřeh, Nádraží Vítkovice. (Vyřešeno: 

na Hlučínské a v Zábřehu je zprovozněno řádné WC, na Nádraží Vítkovice jsou dodány 

správné chemické toalety s požadovanou vybaveností, nově dodáno navíc led osvětlení pro 

užívání večer a v noci.) 
 

                        Připomínkuje: Maloušová             Zodpovídá: Ing. Hladký 

 

124.   Připomínky z jednání DK č. 124 konané dne 8. 10. 2020 

 

124.1  Křižovatka Hlučínská x Slovenská, přestalo vkládání vloženého signálu volno. (Bylo 

prověřeno, závada se neprojevila.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.                  Zodpovídá: Fluksa 

 

124.2  Křižovatka Ruská x Závodní, přestalo vkládání vloženého signálu volno pro linku 12 

v obou směrech.  (Bylo prověřeno, závada se neprojevila.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.                    Zodpovídá: Fluksa 

 

124.3   Dotaz, jak dlouho ještě potrvá výluka na ul. Výškovické. V odpolední špičce dochází 

ke zpožděním na linkách 11 a 31. Z důvodu nedodržování BP žádost o vložení minimálně 

jednoho dalšího kurzu na každou linku. (Výluka na ul. Výškovické skončí k 26. 11. 2020.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.        Zodpovídá: Bolf 

 

124.4  Žádost o urychlené řešení vyčkávací plochy při výluce u zastávky Zábřeh vodárna. 

Jediný prostor, který lze legálně využít pro vyčkávání do odjezdu z nástupní zastávky, je 

obsazen osobními vozidly. Kdekoliv jinde jsou osazeny zákazy zastavení/stání a řidiči zde stát 

nesmějí. (Výluka na ul. Výškovické skončí k 26. 11. 2020.) 



                        Připomínkuje: Grecula          Zodpovídá: Ing. Mlčák 

 

124.5  Režijní přejezd z DAV na Křižíkovu je nedostatečný v době poledního nájezdu. (Je 

potřeba doplnit, kterých kurzů se tento problém týká.) 

                        Připomínkuje: Grecula                              Zodpovídá: Bolf 

 

124.6  Žádost o sdělení výsledků testovacího provozu „zatahovačů“ na Hranečníku. (Projekt 

je v podstatě připraven, bohužel jeho realizace bude nejdříve v roce 2022 v závislosti na 

ekonomických možnostech DPO). 

                        Připomínkuje: Grecula                        Zodpovídá: Chleboun 

 

124.7  Schází dopravní značení v křižovatce Pivovarská x Vojanova. (Nahlášeno správci 

komunikace. Značení bude doplněno do konce roku 2020.) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Fluksa 

 

124.8 Ve VJŘ linky 4 je, že se kurzy mají zařadit na 1. kolej a nechat odstavit další kurzy. 

Žádost o doplnění, kolik kurzů a v jakých časech má řidič pustit před sebe a v jakém čase 

následně může vyjet. (Na lince 4 je stanoveno standardní řazení jako na kterékoliv jiné 

smyčce o 2 kolejích a v aktuálních VJŘ není u linky 4 zmínka o pouštění před sebe apod. Tato 

poznámka je u linky č. 14, která na NH pouští linku 4 a ve VJŘ je stanoven i čas odjezdu linky 

4.) 

                        Připomínkuje: Retka                         Zodpovídá: Bolf 

 

124.9  Ve 4:44 vyjíždí z Dubiny kurz 11/406 a jede celou trasu za linkou 19. Žádost o 

úpravu/zrušení tohoto spoje. (Linka č. 19 neobsluhuje zastávky Železárenská a Pohraniční na 

ul. 1.máje a zajišťuje návoz zaměstnanců do Martinova. Od 1.1.2021 dojde k posunu tohoto 

spoje.) 

                        Připomínkuje: Ochman                              Zodpovídá: Bolf 

 

124.10 Žádost, aby brzké ranní nástupy byly přiděleny celodenním kurzům a ne trhačkovým 

kurzům. (Určování nástupů jednotlivým kurzům bude určovat systém Optibus. Mohou nastat 

případy, kdy bude potřeba, aby konstruktér JŘ určil tento nástup ručně. Bude li to možné, lze 

se přiklonit buď k celodenním nebo trhačkovým kurzům. Je však potřeba, aby byl požadavek 

odborů jednotný, viz bod 124.13.) 

                        Připomínkuje: Smital                         Zodpovídá: Bolf 

 

124.11  Žádost řidičů linky č. 39, aby byl brzký nástup ve 3:23 (dnes 39/103) převeden 

z celodenních kurzů na některý trhačkový kurz. (Určování nástupů jednotlivým kurzům bude 

určovat systém Optibus. Mohou nastat případy, kdy bude potřeba, aby konstruktér JŘ určil 

tento nástup ručně. Bude li to možné, lze se přiklonit buď k celodenním nebo trhačkovým 

kurzům. Je však potřeba, aby byl požadavek odborů jednotný, viz bod 124.12.) 

                        Připomínkuje: Maloušová                        Zodpovídá: Bolf 

 

124.12  Žádost o zrušení hlášení „Držte se za jízdy“ a jeho nahrazení hlášením „Nástup všemi 

dveřmi neznamená bezplatnou přepravu“. Ať už spouštěno dle JŘ, nebo manuálně. 

(Zamítnuto: hlášení držte se za jízdy reaguje na vysoký počet upadnutí a zranění cestujících 

ve vozidlech, proto bude pokračovat.) 

                        Připomínkuje: Maloušová         Zodpovídá: Ing. Hladký 

 

124.13 Žádost o opravu obrubníku v zast. Náměstí B. Němcové směr FN (V řešení.) 



                        Připomínkuje: Maloušová                         Zodpovídá: Vybíralová 

 

124.14  Žádost o zapnutí topení na konečné/WC O. Jeremiáše. 

                        Připomínkuje: Maloušová                    Zodpovídá: Vybíralová 

 

 

124.15  Žádost o obnovu VDZ Důl Jeremenko a Fakultní nemocnice. (Bylo zažádáno již před 

časem, nově žádost připomenuta správci komunikace.) 

                        Připomínkuje: Maloušová                          Zodpovídá: Fluksa 

 

 

 

125.   Připomínky z jednání DK č. 125 konané dne 5. 11. 2020 

 

125.1 Stížnost na čerpání přestávek na kurzu 106/1 v odpoledních hodinách. (Momentálně 

jsou v platnosti LJŘ a od ledna 2021 bude na trolejbusech nasazen JŘ po optimalizaci.) 

                         Připomínkuje: Protivínský st.                   Zodpovídá: Ing. Hladký 

 

125.2  Žádost o dřívější vypnutí SSZ na Šídlovci. (Bylo zažádáno.) 

                        Připomínkuje: Maloušová                  Zodpovídá: Fluksa 

 

125.3  Opětovná žádost o opravu obruby v zastávce Poruba, u nemocnice a Náměstí B. 

Němcové. (V řešení.) 

                        Připomínkuje: Maloušová                         Zodpovídá: Vybíralová 

 

125.4   Žádost o opravu propadajících se kanálů v zastávkách Zelená v obou směrech. Ve 

směru na Dům energetiky také o opravu prasklého panelu. (Odeslána žádost.) 

                        Připomínkuje: Maloušová        Zodpovídá: Vybíralová 

 

125.5 Žádost o opravu hlášení ve vozidle na lince 46, zastávka U Dluhoše. (Zastávka U 

Dluhoše byla řešena sl. příkazem odd. výluk dne 10. 11. 2020.) 

                        Připomínkuje: Maloušová                Zodpovídá: Bolf 

 

125.6  Žádost o opravu SSZ mezi zastávkami Dubina a V. Jiříkovského. (Bylo opraveno. 

Pokud by se závada opět vyskytla, je nutno s ohledem na charakter závady ihned nahlásit (bez 

čekání na další komisi).) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.        Zodpovídá: Fluksa 

 

125.7  Žádost o zrušení povinnosti otevírat všechny dveře na zastávkách a konečných 

z důvodu velké zimy a vymrzlých vozů. 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.                  Zodpovídá: Ing. Hladký 

 

125.8  Žádost o vypnutí SSZ u zastávky Karolina z důvodu nízkého provozu. (Vypnutá SSZ se 

opětovně zapnula z důvodu postupného rozvolňování protivirových opatření, návraty dětí do 

škol a podobně.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.                  Zodpovídá: Fluksa 

 

125.9  Žádost o prodloužení režijních jízd mezi Křižíkovou a DAV v obou směrech. (Bude 

prověřeno a zohledněno 01/2021.) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Bolf 



 

125.10 Žádost o úpravu jízdních dob v úseku mezi zastávkami Ludgeřovice kostel a Ricka 

(celodenně). (Bude provedeno vyhodnocení dodržování JŘ.) 

                        Připomínkuje: Grecula                         Zodpovídá: Bolf 

 

125.11  Žádost o prodloužení režijní jízdy mezi DAH a konečnou Ricka (schází min. 4 

minuty). Současně žádost o zohlednění tohoto požadavku při režijní jízdě opačným směrem, 

pokud by mělo být někdy realizováno. (Bude prověřeno a následně zohledněno od 01/2021.) 

                        Připomínkuje:Grecula                                Zodpovídá: Bolf 

 

 

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

 hod – s ohledem na aktuální 

epidemiologickou situaci bude upřesněna forma konání komise.  

 

Další termíny:  7. 1., 4. 2., 4.3. 

Na základě zaslaných připomínek zapsal:  Fluksa 

 


