
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 

 

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  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 

 

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

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Fluksa 

 

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

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

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Vybíralová 

 

120.4 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 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  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 

 

122.2 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. (Odpověď na konci zápisu.) 

                        Připomínkuje: Grecula               Zodpovídá: Ing. Vajdová 

 

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

 

124.1  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 

 

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

komunikace. Značení bude doplněno do konce roku 2020.) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Fluksa 

 

124.3  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  Žádost o dřívější vypnutí SSZ na Šídlovci. (S ohledem na preferenci autobusů na 

předmětném SSZ, nebudeme o dřívější vypnutí žádat. Při vypnutém SSZ bychom na přechodu 

dávali přednost chodcům. S preferencí projedeme SSZ bez zastavení.) 

                        Připomínkuje: Maloušová                  Zodpovídá: Fluksa 

 

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

Němcové. (Oprava 12/2020) 

                        Připomínkuje: Maloušová                         Zodpovídá: Vybíralová 

 

125.3   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 

 

125.4  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. Závada se nově znovu projevila, nahlášeno.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.        Zodpovídá: Fluksa 

 

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

prověřeno a zohledněno 01/2021.) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Bolf 

 

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

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

                        Připomínkuje: Grecula                         Zodpovídá: Bolf 

 

125.7  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 

 

 

126.   Připomínky z jednání DK č. 126 konané dne 3. 12. 2020 

 

126.1 Žádost o prodloužení jízdní doby po dobu rekonstrukce v úseku Kino Luna ↔ Zábřeh 

vodárna. 

                         Připomínkuje: Protivínský ml.                   Zodpovídá: Bolf 

 

126.2  Umístit chybějící bednu s pískem na smyčku Výškovice. (Původní bedna měla výrazné 

narušení strukturální integrity, nová bedna už je objednána.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml., Ochman  Zodpovídá: Třetina 

 

126.3  Žádost o vytopení vozů stojících před ranním nástupem mimo halu. (Vydán pokyn 

výpravčím.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.                    Zodpovídá: Třetina 

 

126.4   Opětovná žádost o nenasazování vozů s cedulemi na linku 11. (Bude li to možné, 

budou se nasazovat vozy s BUSE. Vše ale závisí na plánovaných opravách a nehodách.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.        Zodpovídá: Třetina 

 



126.5 Opakovaná stížnost na práci oddělení výluk. Na intranet nebývají dodávány VJŘ a 

nekomunikují. 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.                Zodpovídá: Ing. Mlčák 

 

126.6  Žádost o doplnění služební aplikace o poznámky s pojížděnými linkami u kurzů 

200,201. Řidiči MHD a Alltrack neznají linky a mají problémy. (Lze vyřešit, záleží na 

finančních nákladech úpravy.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.        Zodpovídá: Adamowicz 

 

126.7  Žádost o doplnění služební aplikace o informaci, zda je na lince dlouhodobá výluka. 

Řidiči MHD a Alltrack nemají přehled a pak vznikají zmatky. 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.                  Zodpovídá: Ing. Mlčák 

 

126.8  Žádost o doplnění zrcadla na přejezd za zastávkou Poruba koupaliště směr Zátiší. – bod 

bude předán do technické komise. 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.                  Zodpovídá: Ing. Holuša 

 

126.9  Žádost o prodloužení přípravné doby v období adventu u linky 12. (Přípravná doba je 

navýšena při zpracování výkonů.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.        Zodpovídá: Třetina 

 

126.10 Žádost o výměnu stávajících automatů na vodu za typ, který se nachází na Dubině. 

(Automaty se budou postupně měnit.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.                   Zodpovídá: Třetina 

 

126.11  57/495 nemá obratovou dobu na Hulvákách. 

                        Připomínkuje: Grecula                    Zodpovídá: Bolf 

 

126.12 Přejezd Hulváky → DAV (6 minut) je v provozu nedostatečný. 

                         Připomínkuje: Grecula                              Zodpovídá: Bolf 

 

126.13  Žádost o úpravu okruhu vyhlašování zastávek Hrabová Tesco (vyhlašuje už ve 

výstupní zastávce). – bod bude předán do Technické komise. (Bylo upraveno.) 

                        Připomínkuje: Grecula                               Zodpovídá: Ing. Vaverka 

 

126.14  Žádost o opravu povrchu AN Hlučín. (Byl osloven MÚ Hlučín a oprava jím byla 

přislíbena.) 

                        Připomínkuje: Grecula                               Zodpovídá: Vybíralová 

 

126.15   Žádost o opravu nástupní hrany Chovatelská směr Hlučín. 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Vybíralová 

 

126.16 Žádost o opravu propadlé krajnice za zastávkou Řepiště, u školy směr OVA. 

                        Připomínkuje: Grecula                     Zodpovídá: Vybíralová 

 

126.17  Žádost o úpravu DZ v Contera parku za zastávkou směr Výškovice (buď svislé DZ 

nebo červené sloupky). 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Fluksa 

 



126.18  Žádost o úpravu okruhu vyhlašování zastávky Fryštácká směr Hrabová (vyhlašuje už 

před rondlem). – bod bude předán do Technické komise. (Bylo upraveno.) 

                        Připomínkuje: Grecula                              Zodpovídá: Ing. Vaverka 

 

126.19  Poděkování všem angažovaným za opravu povrchu komunikace kolem Tesca 

v Hrabové a zastávky Žižkovská. 

                        Připomínkuje: Grecula                    Zodpovídá: Ing. Mlčák 

 

126.20 Žádost o možnost ztlumit (vypnout) jas monitorů kamer na nových Solarisech. – Bod 

bude předán do technické komise. 

                        Připomínkuje: Grecula                              Zodpovídá: Benda 

 

126.21  Žádost o přemístění automatu na kávu z místnosti na Karolíně do Výškovic. 

                        Připomínkuje: Ochman                   Zodpovídá: Ing. Hladký 

 

126.22 Žádost o seřízení reflektorů na Stadlerech (oslňují) a zesílit svit reflektorů u Varií 

(vozy, které mají ve světlech vysráženou vodu). – Bod bude předán do technické komise. 

                        Připomínkuje: Ochman                              Zodpovídá: Ing. Tomala 

 

126.23  Žádost o posunutí návěstí kontaktů výhybek Zábřeh vodárna a Kino Luna do míst, 

kde se kontakty skutečně nachází. – Bod bude předán do technické komise. 

                        Připomínkuje: Ochman                   Zodpovídá: Ing. Holuša 

 

126.24 Žádost o přesunutí světelných návěstidel výhybek na smyčce Hlučínská za výhybku. 

Tak aby na návěstidlo bylo vidět při ručním stavění výhybky. – Bod bude předán do technické 

komise. 

                        Připomínkuje: Ochman                              Zodpovídá: Ing. Holuša 

 

 

Příští DK se bude konat ve čtvrtek 7. ledna 2021 v 10
00

 hod – s ohledem na aktuální 

epidemiologickou situaci bude upřesněna forma konání komise.  

 

Další termíny:  11. 2., 4. 3., 8. 4. 

Na základě zaslaných připomínek zapsal:  Fluksa 

 

 

 

 

Odpověď na bod: 

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

nemohou použít veřejnou dopravu. (Odpověď na konci zápisu.) 

                        Připomínkuje: Grecula               Zodpovídá: Ing. Vajdová 

 
Dobrý den,  

tato záležitost se s panem Greculou řešila i v minulosti a stále platí následující (ze směrnice Cestovní 
náhrady (2018_101):  

 



Náhrady při mimořádných cestách v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn 

1. Mimořádné cesty konané v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce 

nebo pravidelného pracoviště nejsou pracovní cestou ve smyslu § 42 ZP, to znamená, že se 

nejedná se o cestu, která vyžaduje dohodu se zaměstnancem ve smyslu § 42, odst. 1 ZP (tzn. 

souhlas zaměstnance). Zaměstnanec, který koná mimořádnou cestu, má nárok na stravné a jízdné 

hromadným dopravním prostředkem.  

2. Mimořádná cesta konaná v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě 

výkonu práce nebo pravidelného pracoviště bude dále označována jako „mimořádná cesta“. 

3. Při dělené pracovní směně („trhačce“) se jedná o dvě samostatné pracovní cesty, které se 

z hlediska nároků na cestovní náhrady posuzují samostatně (nesčítají).  

4. Písemný příkaz k mimořádné cestě se nevystavuje, cesta konaná v souvislosti s mimořádným 

výkonem práce vyplývá z nařízeného nebo dohodnutého výkonu práce mimo rozvrh směn. 

5. Místem nástupu mimořádných cest konaných v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn 

v místě výkonu práce je bydliště zaměstnance, které je rovněž místem ukončení této cesty. Pokud 

zaměstnanec bezprostředně po ukončení výkonu práce necestuje do svého bydliště (např. jde 

vyřizovat soukromé záležitosti - jde do restaurace, do obchodů atp.), končí mimořádná pracovní 

cesta skončením výkonu práce, a nikoliv až okamžikem, kdy zaměstnanec dorazí do bydliště.  

6. K výkonu práce mimo rozvrh směn se zaměstnanec dopraví dopravním prostředkem hromadné 

dopravy DPO včetně svozových spojů. Pokud má zaměstnanec bydliště v místě, kam dopravní 

prostředky DPO nezajíždějí, nebo v případě časově nevyhovujícího spoje DPO, je zaměstnanec 

oprávněn použít hromadný dopravní prostředek jiného dopravce, v těchto případech bude 

zaměstnanci uhrazeno jízdné na základě předložených jízdenek. 

7. Vedoucí pracovník není oprávněn nařídit zaměstnanci takový výkon práce mimo rozvrh směn, na 

který se zaměstnanec nemůže dopravit způsobem stanoveným v bodě 6. Výjimku může vedoucí 

pracovník povolit pouze v případě řešení mimořádných událostí. 

8. Zaměstnanec vyúčtuje cestu konanou v souvislosti  s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh 

směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště na formuláři, který je k dispozici na 

intranetu (Levé menu – Dokumenty - Šablony DPO - Cestovní náhrady), vedoucí pracovníci 

útvarů jsou povinni zajistit tyto tiskopisy pro ty zaměstnance, kteří nemají přístup k intranetu. Ve 

vyúčtování pracovní cesty potvrdí vedoucí pracovník útvaru nebo jím pověřený pracovník (např. 

referent oddělení centrální plánování), že se jedná o cestu konanou v souvislosti s mimořádným 

výkonem práce mimo rozvrh směn. Potvrzující pracovník je povinen zajistit, aby zaměstnanec 

nemohl vyúčtování podat dvakrát za jedno měsíční období.  

9. Písemné podklady pro vyúčtování cestovních náhrad za mimořádné cesty konané v souvislosti 

s výkonem práce mimo rozvrh směn budou k vyúčtování předkládány do hlavní pokladny vždy do 

třetího pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla cesta konána, nebo 

v náhradním termínu do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byla cesta konána. Termín 

odevzdání do tří pracovních dnů po skončení měsíce respektive do konce měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém byla cesta konána, mají vliv pouze na termín vyplacení cestovních náhrad, 

pořádkový termín je v obou případech dodržen. Zaměstnanec v těchto případech den odevzdání 

vyúčtování nijak nezdůvodňuje.  

10. Pokud zaměstnanec předloží písemné doklady pro vyúčtování cestovních náhrad po termínu 

stanoveném podle předcházejícího odstavce, právo na poskytnutí cestovních náhrad neztrácí, 

nedodržení termínu pro vyúčtování cestovních náhrad je však považováno za porušení povinností 

vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. To neplatí 

v případě, že vyúčtování cestovních náhrad nebude zaměstnancem provedeno ve stanoveném 

termínu z důvodu překážky v práci. V tomto případě je zaměstnanec povinen provést vyúčtování 

cestovních náhrad bezodkladně po pominutí překážky v práci, a do vyúčtování uvést důvod 

zpoždění.  

 



Byl panu Greculovi nařízen takový výkon práce mimo rozvrh směn, kdy se nemohl dopravit způsobem 

stanoveným v bodě 6. (směrnice Cestovní náhrady 2018_101)? Pokud ano, jednalo se o mimořádnou 

událost, kterou schválil vedoucí pracovník? Opravdu nemohl jiný řidič, který by mohl využít VHD?  

 

Děkuji za odpověď  

 

J. Vajdová  

 

 


