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Zápis č. 127 

 

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 

 

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

 

123.1  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 

 

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

 

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

komunikace. Značení bude doplněno. Značení bylo opětovně odstraněno z důvodu bouracích 

prací.) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Fluksa 

 

124.2  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 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 

 

125.2  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. 

Závada se nově znovu projevila, nahlášeno. Připravuje se změna způsobu přihlašování 

tramvají.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml.        Zodpovídá: Fluksa 

 

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

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

                        Připomínkuje: Grecula                         Zodpovídá: Ing. Hackenberg  

 

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

 

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

narušení strukturální integrity, nová bedna už je objednána.)(Nová bedna byla na smyčku 

umístěna. Na místo u výjezdu z výhybny bude přemístěna, až se odebráním písku z jejího 

obsahu natolik sníží její celková hmotnost, že bude možné ji uzvednout a přenést.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml., Ochman  Zodpovídá: Třetina 

 

126.2  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 

 

126.3  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 

 

126.4 Přejezd Hulváky → DAV (6 minut) je v provozu nedostatečný. (Bude prověřeno. Upraví 

se.) 

                         Připomínkuje: Grecula                              Zodpovídá: Bolf 

 

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

přislíbena.) 

                        Připomínkuje: Grecula                               Zodpovídá: Vybíralová 

 

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

nebo červené sloupky). (V řešení) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Fluksa 

 

 

127.   Připomínky z jednání DK č. 127 konané dne 7. 1. 2021 

 

127.1 Rozestavěné SSZ Výškovická x Čujkovova nepreferuje tramvaje. (Křižovatka je 

spuštěna v provizorním režimu, preference se budou řešit po dokončení stavebních prací. 

Signál Volno pro tramvaje byl prodloužen. Až bude stavba dokončena a křižovatka bude 



předána městu a pak následně do správy Ostravským komunikacím, bude se řešit dynamické 

řízení a preference MHD.) 

                        Připomínkuje: Protivínský ml., Ochman    Zodpovídá: Fluksa 

 

127.2 Žádost o obnovu žlutých zkřížených čar v křižovatce Hlučínská x Balbínova. (Bude 

znovu zažádáno před začátkem sezóny obnov VDZ.) 

                        Připomínkuje: Grecula                     Zodpovídá: Fluksa 

 

127.3  Žádost o opravu VDZ v křižovatce Těšínská x Dvorová (u Ještěrky). (V řešení. Byl 

vznesen dotaz, zda to tak opravdu má být, čekám na odpověď.) 

                        Připomínkuje: Grecula          Zodpovídá: Fluksa 

 

127.4   SSZ Horní x Provaznická nečeká na odjezd tramvaje z provizorní zastávky. (Bude 

ověřeno.) 

                        Připomínkuje: Ochman         Zodpovídá: Fluksa 

 

127.5 SSZ u zast. Sámova ve směru od zast. ÚMOb Jih dává tramvajím stůj. (Bude ověřeno.) 

                        Připomínkuje: Ochman                     Zodpovídá: Fluksa 

 

127.6  SSZ Horní x Plzeňská ne vždy vybavuje tramvajím vložený signál volno. (Vložená 

volna se vybavují, pokud to aktuální situace umožní. Když nedojde k vybavení vloženého 

volna, buď na něj není v dynamickém řízení prostor, nebo nebudou jiné fáze prodlužovány a  

hlavní signál volno v cyklu tak bude v relativně krátké době.) 

                        Připomínkuje: Ochman         Zodpovídá: Fluksa 

 

127.7  SSZ Výškovická x Rudná nevybavuje dostatečný počet vložených signálů volno pro 

tramvaje. (Bude ověřeno. Křižovatky na celém tahu Výškovické se budou po dokončení Kotvy a 

vybudování SSZ Zábřeh vodárna dávat do koordinace. Veškeré výhrady na celém tahu 

směřujeme k těmto úpravám.) 

                        Připomínkuje: Ochman                             Zodpovídá: Fluksa 

 

127.8 SSZ 28. října x 1. máje nevybavuje signál volno tramvajím odbočujícím jako linka 12, 

ačkoliv protisměrné odbočení signál volno dostává. (Křižovatka vkládá vložené volno na 

základě vyhodnocení všech informací, které dostává. Vložená volna se vybavují s ohledem na 

aktuální dopravní situaci.) 

                        Připomínkuje: Ochman                            Zodpovídá: Fluksa 

 

127.9  SSZ Nádražní x Českobratrská preferuje trolejbusy na úkor tramvají. (Bude prověřeno. 

Při ověřování nebyla taková situace zaznamenána.) 

                        Připomínkuje: Ochman                   Zodpovídá: Fluksa 

 

127.10  Smyčka Zábřeh – pauzování ve smyčce nebylo zrušeno, žádost o dovybavení zázemí 

pro řidiče. (Nyní je zde konvice a další zařízení se do místnosti s toaletou z hygienických důvodů 

dodávat nemůže.) 

                        Připomínkuje: Ochman                   Zodpovídá: Třetina 

 

127.11 Nelze čerpat BP na kurzech 3/605, 11/414 o.č., 7/204, 7/106. (Bude prověřeno.) 

                        Připomínkuje: Ochman                              Zodpovídá: Bolf 

 

128.   Připomínky z jednání DK č. 128 konané dne 10. 2. 2021 



 

128.1 Linky 4 a 7 mají v celém společném úseku od Třebovické po NV vodárna v PD směr 

vodárna odjezdy ze zastávek ve stejnou minutu. Žádost o posunutí časové polohy jedné z linek 

nebo zajistit jejich řazení. (Spoje mají stejný odjezd, protože je mezi nimi realizován přípoj.) 

                        Připomínkuje: Muntág                              Zodpovídá: Bolf 

 

128.2 Žádost o prověření jízdních dob manipulačních jízd. Jízdní doby jsou nedostatečné. 

(Vyhodnocení bylo zasláno mailem, bude vyřazeno ze sledování.) 

                        Připomínkuje: Zelina                       Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

 

128.3  Nedostatečné BP na 100/206 a 100/215 – žádost o prověření reálných dat. (Vyhodnocení 

bylo zasláno mailem, bude vyřazeno ze sledování.) 

                        Připomínkuje: Zelina            Zodpovídá: Bolf 

 

128.4   Vrátit dvě kola z trhačky 201/445, která má 10 hodin do kurzu 201/197, kde je výkon 

nedostatečný. (Bylo vysvětleno v google dokumentech k Optibusu na řádku 623.) 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

 

128.5 Apel na zaměstnavatele, aby byly prováděny zácviky na nové linky a vozy a nebylo to 

pouze na bázi dobrovolnosti. (Bylo vysvětleno v google dokumentech k Optibusu na řádku 

27.) 

                        Připomínkuje: Grecula                     Zodpovídá: Adamowicz 

 

128.6  Žádost o dovybavení všech konečných mikrovlnými troubami. Řidiči si nemají kde 

ohřát fólie. 

                        Připomínkuje: Grecula         Zodpovídá: vedoucí středisek 

 

128.7  Nedostatečná přejezdová doba DAH → Řepiště, žádost o navýšené o min. 3 minuty.  

Nedostatečná doba pro přejezd NH → Poliklinika, žádost o navýšení o 4 minuty. (Bude 

prověřeno.) 

                        Připomínkuje: Grecula                              Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

 

128.8  Žádost o zkrácení jízdní doby mezi zastávkami Hor. muzeum a Cihelna o jednu minutu 

obousměrně. (Bude prověřeno.) 

                        Připomínkuje: Grecula                              Zodpovídá: Ing. Hackenberg 

 

 

 

Příští DK se bude konat ve čtvrtek 4. března 2021 v 1000 hod – s ohledem na aktuální 

epidemiologickou situaci bude upřesněna forma konání komise.  

 

Další termíny: 8. 4., 6. 5., 3. 6. 

Na základě zaslaných připomínek zapsal:  Fluksa 
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