
úsek dopravní 

tel. 59 740 1152 

  

DOPRAVNÍ KOMISE (DK)        4. 4. 2019 

Zápis č. 107 

 

Přítomni: Adamowicz, Ing. Bodnaruk, Fabián, Hikl, Ing. Hladký, Kubín, Maloušová, 

Ing. Meczner, Ing. Mlčák, Ochman, Orszulik 

 

98. Připomínky z jednání DK 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. Jedná se o účelovou komunikaci. Správce SMSSK 

vyzve Klimkovice k doplnění červených sloupků.) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fluksa 

 

99. Připomínky z jednání DK 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 

 

100. Připomínky z jednání DK 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 

 

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

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

(Oprava proběhne během roku 2019.) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fabián 

 

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

104.1 Předán seznam s návrhy na nová hlášení. (Během jara proběhne nová anketa.) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Ing. Hladký 

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

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

Po konzultaci s kolegy a samotném ověření jsem došel k závěru, že v úseku Sámova - 

Výškovice mnou navrhovaná 1 minuta nebude dostatečná. Za ideálních podmínek a 

zelené na třech světelných křižovatkách, totiž v jízdní době schází 2-3 minuty. Bylo by 

možné tuto úpravu dodatečně přehodnotit a upravit k příští aktualizaci JŘ? V úseku 



Kotva - Výškovice 1 minuta postačí. (Provedeme vyhodnocení, případná úprava od 

30.6.2019.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

105. Připomínky z jednání DK č. 105 konané dne 7. 2. 2019 

105.1 Nefunkční vybavování Volna na přechodu pro chodce před zast. Karolina a na 

křižovatce Českobratrská x Nádražní, i když se jede ze zast. na zelený proužek. 

(Odzkoušeno, závada nezjištěna. Znovu prověřit křižovatku Českobratrská x Nádražní, 

dle sdělení řidičů nefunguje.) 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Fluksa 

105.2 Hlučín - Hranečník a Hlučín sídliště - Hranečník mají nedostatečnou jízdní 

dobu, chybí zde cca 3 minuty. (Bude prověřeno. Případná úprava se projeví k dalším 

změnám JŘ.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Ing. Meczner 

105.3 Na konečné Hrabová z. j. dochází k situacím, kdy na zastávkách a dvou 

místech ke stání čerpá přestávku pět klubových vozů. Řidiči zde čerpají dlouhé 

přestávky (nad 20minut) místo toho, aby přejeli na parkoviště k tomu určené. Řidiči, 

kteří zde pak dorazí jen s dobou na obrat nebo k čerpání BP v minimální možné délce, 

nemají kde bezpečně vysadit cestující natož odstavit vůz. Přejezdem na odstaviště by 

snížili dobu BP na méně než 10minut, tudíž nepřejíždějí a stojí s vozy v komunikaci, 

brání průjezdu a vytváří se tak zbytečně riziko. Toto již bylo řešeno mnou s panem 

vedoucím Chlebounem, ale jeho realizované řešení již minimálně jednou proběhlo bez 

valného účinku. Toto řešení není dlouhodobé, proto navrhuji, aby povinnost přejet na 

odstavné parkoviště byla uvedena ve VJŘ (stejně jako tomu je v případě řazení) při 

pauzach delších 20 minut, a to buď po celý den nebo jen v případech, kdy se na místo 

sjede dva a více vozů. (Řidiči budou poučeni prostřednictvím informačních letáků. 

Místa k odstavení jsou všeobecně známa a VJŘ neslouží k tomu, aby zde bylo uvedeno, 

kde a jak mají být vozidla odstavena. Nutno řešit v rámci provozovny, na školení řidičů, 

znovu seznámením řidičů linky č. 48 apod.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

106. Připomínky z jednání DK č. 106 konané dne 7. 3. 2019 

106.1 Zelená doplňková šipka vs. zelené světlo při odbočení v křižovatce Plzeňská x 

Čujkovova. (Časová prodleva mezi šipkou a plným zeleným světlem je z důvodu 

bezpečnosti chodců, kteří v tuto dobu dostávají zelenou.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Fluksa 

 

107. Připomínky z jednání DK č. 107 konané dne 4. 4. 2019 

107.1 Při rekonstrukci zastávky Poruba U Nemocnice prodloužit nástupní hranu a 

zároveň ji snížit. 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Ing. Meczner 

107.2 Parkující vozidla na ul. Výstavní v jízdním pruhu + před křižovatkou u Domu 

energetiky. 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fluksa 



107.3 Parkující vozidla u zast. J. Šoupala. 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fluksa 

107.4 Parkující vozidla na ul. Nádražní mezi zast. Muglinovská a Křižíkova. 

Objíždějící vozidla musí najíždět na koleje. Dodat DZ Zákaz zastavení. 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Fluksa 

107.5 Požadavek na asistenci PČR u kolejového přejezdu Důl Jeremenko. Osobní 

vozidla nerespektují červená světla. (Odeslán dopis s žádostí.) 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Fabián 

107.6 Požadavek na dohled MP na zast. Karolina na neukázněné chodce, kteří 

přecházejí mezi vozy. (Odeslán dopis s žádostí.) 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Fabián 

107.7 11/109 velmi obtížně čerpá bezpečnostní přestávku v délce 12 min. Požadavek 

na navýšení času. (Doba pro čerpání BP u tohoto kurzu může být navýšena za cenu 

uspíšení nástupu jiného kurzu z dnešních 5:30 hod na cca 4:00 hod.) 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Ing. Meczner 

107.8 Na výluce č. 5 měl kurz 301 na objetí smyčky Výškovice pouze 2 min. 

Obratová doba je ale 3 min. 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Ing. Mlčák 

107.9 Výluka č. 5 chyběla na intranetu. 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Ing. Mlčák 

107.10 Lze uspíšit linku 11 z Hlučínské o 1 min? Důvodem je nespolehlivý výjezd ze 

smyčky. (Bude upraveno od dalších změn v JŘ.) 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Ing. Meczner 

107.11 Požadavek na dodání doplňkové zelené šipky doprava na ul. Plzeňskou ze 

směru od Svinova. 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Fluksa 

107.12 Návrh na převedení elektrobusů SOR na provozovnu DTR, kdy by sloužily 

jako záložní vozy pro trolejbusový provoz. (Po konzultaci s vedoucími středisek: Z 

důvodu nutnosti proškolení všech řidičů trolejbusů, omezeného dojezdu vozidel SOR a 

tím nemožnosti nasazení na celodenní kurzy o tomto návrhu neuvažujeme.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

 

Příští DK se bude konat ve čtvrtek 9. května 2019 v 10
00

 hod v zasedací místnosti. 

Další termíny: 6.6. 

 

Zapsal:  Meczner 


