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DOPRAVNĚ – PROVOZNÍ KOMISE (DPK)      10. 1. 2019 

Zápis č. 104 

 

Přítomni: Adamowicz, Bortlíček, Fabián, Grecula, Hikl, Ing. Hladký, Kubín, Maloušová, 

Ing. Meczner, Ochman, Orszulik 

 

98. Připomínky z jednání DPK č. 98 konané dne 3. 5. 2018 

98.1 Chybějící DZ v oblasti Hýlova. Bude zaslána fotodokumentace nebo zaznačení 

přímo v mapě, o která místa se jedná. (Značka doplněna. Zaslána nová 

fotodokumentace s chybějícím DZ.) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fluksa 

 

99. Připomínky z jednání DPK č. 99 konané dne 7. 6. 2018 

99.1 Obnovit VDZ na zast. Fakultní nemocnice směr Studentská. (Odeslána žádost 

o nápravu na ŘSD. Do konce března prosíme o dodání podkladů na obnovení VDZ. 

Budeme hromadně odesílat dopisy na správce komunikací.) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fluksa 

99.2 Požadavek na navýšení času na konečných na lince č. 106. (Časy na konečných 

nelze navýšit. Bylo by zapotřebí další parciální vozidlo, které nemáme. Na každé směně 

by bylo možné přidat krátkou střídanou pauzu v trase vozovna-Hlavní nádraží-vozovna. 

To však bylo v minulosti řidiči zamítnuto. Na základě požadavku provozovny se na lince 

106 upravily směny tak, aby se daly zařadit do turnusu. Jakékoliv úpravy nejsou možné, 

případně je nutné změny řešit v rámci provozovny. Bude vyhodnocena přesnost provozu 

a následně se mohou udělat změny JŘ. 

Provedeno vyhodnocení přesnosti provozu. S výsledky seznámena vedoucí provozovny a 

zástupci řidičů trolejbusů. Po dohodě a souhlasu všech zúčastněných dojde k navýšení 

jízdní doby směrem do Heřmanic o 1 min v úseku Všehrdův sad – RBP. Dále dojde ke 

snížení jízdní doby v úseku Chrustova – Dolina. Nově bude na konečných 3 a 7 min, 

místo 4 a 6 min. Změny se projeví od 3.3.2019.) 

Připomínkuje: Bortlíček   Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

100. Připomínky z jednání DPK č. 100 konané dne 6. 9. 2018 

100.1 Časté problémy při hledání zaparkovaných vozidel na DAH, kdy ani výpravčí 

ani mistr často neví, kde je vozidlo odstaveno. (Do budoucna je v plánu aplikace, která 

by zobrazovala poslední polohu vozidla. Poloha vozu by se zobrazovala na info 

monitoru u výpravčího. Je potřeba ověřit, zda jsme schopni poslední polohu ze systému 

automaticky do takové aplikace dostat. Aplikace je objednána.)  

Připomínkuje: Smital   Zodpovídá: Chleboun, Osmančík 

100.2 Křižovatka Výškovická X Horymírova často padá „Stůj!“. (Byl vznesen 

požadavek na majitele SSZ, aby se buď vrátil stav před výlukou, nebo byly signální 

plány upraveny tak, aby více zohledňovaly potřeby tramvají. OD MMO zamítnul náš 



požadavek. Na základě vyhodnocení jízdních dob v měsíci lednu nedojde k úpravě jízdní 

doby.) 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Fluksa 

 

102.  Připomínky z jednání DPK č. 102 konané dne 8. 11. 2018 

102.1 Noční spoje mají příliš zkrácené jízdní doby režijních přejezdů. (Prosíme o 

dodání konkrétních případů.) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Ing. Meczner 

102.2 Paskov – propadlé kanály od zastávky Paskov sokolovna po křižovatku. 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fabián 

 

103. Připomínky z jednání DPK č. 103 konané dne 6. 12. 2018 

103.1 Požadavek na zkrácení oběhu 2/414. Končí pozdě. (V minulosti již bylo na 

DPK řešeno. Tyto směny vznikly z důvodu zajištění dostatečného výkonu na základě 

dohody s odborovými organizacemi a centrálním plánováním. Po dohodě s CP, 

vedoucím provozovny a nočními řidiči DTO, dojde ke zkrácení kurzu 2/414 a 

prodloužení noční směny.) 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Ing. Meczner 

103.2 Nedostatečné vyrovnávací časy na konečných. (Žádáme o dodání konkrétních 

kurzů. Dodány kurzy 21/406 OD, 34/421 RD, 48/422 OD, 57/421 OD, na kterých 

nevychází BP. 

Úpravy od 3. 3. 2019 

21/406 OD – odebráno jedno kolo, výkon spadl pod 4 hod, není potřeba BP 

34/421 RD – současný výkon pod 4 hod, není potřeba BP. Čas na vyrovnání zpoždění je 

na každé konečné. Beze změny. 

48/422 OD – na Hrabové zóně jih v jednom případě prodloužena přestávka z 11 na 22 

min 

57/421 OD – na Hrabové zóně jih v jednom případě prodloužena přestávka ze 7 na 27 

min) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Ing. Meczner 

103.3 Dotaz na proplácení sčítání cestujících prováděných řidiči prostřednictvím 

palubního počítače. (Každé celoplošné sčítání je propláceno na základě Kolektivní 

smlouvy, tzn. sčítání v měsíci říjnu bylo řidičům proplaceno. V případě, že řidiči sčítání 

neprovedli nebo provedli nedostatečně, nebyla jim odměna přiznána. Sčítání nebyla 

proplácena v létě, jednalo se o zkušební provoz. K tomuto bodu bude svolána separátní 

schůzka. V době Vánoc rovněž nedošlo k proplacení sčítání. Schůzka proběhla, všechna 

sčítání kromě zkušebního provozu v měsíci květnu budou proplacena. Sčítání za 

Vánoční období a začátek roku 2019 bude proplaceno ve mzdě za měsíc leden.)  

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Ing. Hladký 

103.4 Příliš krátká jízdní doba Garáže Hranečník – Dvouletky. (Navýšeno 

k 3.3.2019.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Ing. Meczner 



103.5 SSZ na Vřesinské nepouštějí služební jízdy. Často nepouští na vjezdu i běžné 

linky. (Porucha nahlášena.) 

Připomínkuje: Orszulik   Zodpovídá: Fluksa 

 

104. Připomínky z jednání DPK č. 104 konané dne 10. 1. 2019 

104.1 Zamezit pohybu chodců přes smyčku Ot. Jeremiáše. 

Připomínkuje: Maloušová    Zodpovídá: Fluksa 

104.2 Poděkování řidičů linek 35/39 za zavedení zastávek na znamení podél 

Místecké ul. 

Připomínkuje: Maloušová    Zodpovídá: Ing. Meczner 

104.3 Předán seznam s návrhy na nová hlášení. 

Připomínkuje: Maloušová    Zodpovídá: Ing. Hladký 

104.4 Žádost o přidání jízdní doby režijních jízd v úseku Sámova – Výškovice a 

Kotva – Výškovice o 1 min. (Zrealizováno od 3. 3. 2019.) 

Připomínkuje: Grecula    Zodpovídá: Ing. Meczner 

104.5 Snížení jízdní doby o 1 min v úseku Frýdecká – Osada Míru směr Hranečník 

na lince 61. (Zrealizováno od 3. 3. 2019.) 

Připomínkuje: Grecula    Zodpovídá: Ing. Meczner 

104.6 V nočních hodinách dochází k delšímu plnění CNG autobusů na Hranečníku. 

Požadavek na prodloužení odstavné doby. Rovněž je ze stejného důvodu požadováno 

opoždění svozu 233 a úprava jeho trasy. (Bude provedeno měření délky tankování.) 

Připomínkuje: Grecula, Protivínský Zodpovídá: Chleboun, Ing. Meczner 

104.7 Požadavek na zobrazení skutečného rozpisu směn ve webové aplikaci z důvodu 

kontroly výkonu a porovnání se mzdou. Bylo by možné vidět měsíc zpětně? (Webová 

aplikace není on-line a tudíž nelze zobrazit náhled skutečných směn.) 

Připomínkuje: Grecula    Zodpovídá: Adamowicz 

104.8 Požadavek na úpravu kurzu 31/2, aby se řidiči vystřídali standardně a 

nepřekrývali se. (Úprava kurzů linky 31 provedena od 3. 3. 2019.) 

Připomínkuje: Grecula    Zodpovídá: Ing. Meczner 

104.9 Připomínky řidičů linek 21/81, viz příloha k zápisu. 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Ing. Meczner, 

Fluksa 

104.10 Informovat řidiče trolejbusů, aby na zastávce Nám. Sv. Čecha stáli u hrany 

nástupiště. V opačném případě blokují protijedoucí tramvaje. (V letošním roce se chystá 

rozšiřování osové vzdálenosti kolejí v této zastávce.) 

Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Ing. Hladký 

104.11 Informovat řidiče autobusů, aby při sněhové pokrývce nejezdili ze zast. 

Muglinovská směrem do Sadu po kolejích. Zanášejí tím výhybky. 

Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Fabián 

104.12 Všemi zástupci byly připomínkovány nové uniformy. 



Připomínkuje: všichni    Zodpovídá: Ing. Hladký 

104.13 U linky 107 zrušit vyčkávací dobu na zast. Sídliště Fifejdy nebo snížit jízdní 

dobu v úseku Hranečník - Futurum. (Vyrovnávací dobu nelze zrušit v přepravním sedle. 

Zrušit by šla pouze ve špičku, ale tím by nebyl žádný vyrovnávací čas na Fifejdách a 

případné zpoždění se přenese i do opačného směru.) 

Připomínkuje: Bortlíček    Zodpovídá: Ing. Meczner 

104.14 Vyhodnotit jízdní dobu linky 11 v úseku Hlučínská – Sad B. Němcové a 

případně zde ubrat 1 min. (Prozatím beze změny. Bude se nadále sledovat v provozu.) 

Připomínkuje: Ochman    Zodpovídá: Ing. Meczner 

104.15 Sjednocení jízdní doby u linky 6 v úseku Důl Jeremenko – Dolní Vítkovice 

s linkou 1. Dochází ke vzájemnému zdržování. (Linky nejedou spolu. Směrem do centra 

jedou od sebe 2 min, linka 6 jede před linkou 1 a mají stejnou jízdní dobu. V opačném 

směru jedou minutu od sebe, linka 6 jede před linkou 1 a linka 6 má zkrácenou jízdní 

dobu o 1 min. Linka 6 má navíc na Výstavišti dlouhé pauzy a nebývá zajeta linkou č. 1.) 

Připomínkuje: Ochman    Zodpovídá: Ing. Meczner 

104.16 Změnit přípoj s 2 minutovým vyčkávání u linek 4 a 7 na přípoj na dohled. Na 

lince č. 4 pak vzniká zpoždění, které nelze korigovat.(Přípoj je takto vyžadován OD 

MMO a KODISem. Při vyhodnocení jízdní doby není vidět žádné zpoždění na lince č. 4. 

Na Hranečníku je průměrné zpoždění kolem 30 s. Linka č. 4 má navíc uměle přidanou 

jízdní dobu na Hulváky.) 

Připomínkuje: Orszulik    Zodpovídá: Ing. Meczner 

104.17 Bude upravena norma zastávek na znamení ve stati ohledně zpětného 

potvrzování žádosti cestujícím. 

Připomínkuje:     Zodpovídá: Ing. Hladký 

 

 

 

 

Příští DPK se bude konat ve čtvrtek 10. ledna 2019 v 10
00

 hod v kancl. DOPRAVNÍHO 

ŘEDITELE zasedací místnosti. 

Další termíny: 7.2., 7.3., 4.4., 9.5., 6.6. 

 

V Ostravě: 10. 1. 2019 Zapsal:  Meczner 


