
úsek dopravní 

tel. 59 740 1152 

  

DOPRAVNÍ KOMISE (DK)        6. 6. 2019 

Zápis č. 109 

 

Přítomni: Bernatík, Bortlíček, Bc. Fabián, Fluksa, Hikl, Kubín, Maloušová, Ochman, 

Sulowski, Ing. Vaverka 

 

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. 

Anketa je plánována na 24. týden.) 

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 ve směru od Jindřicha.) 

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 

 

 

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. (Bude napsán dopis obvodnímu úřadu coby upozornění na 

nevyhovující stav.) 

Připomínkuje: Maloušová  Zodpovídá: Ing. Meczner, Bc. Fabián 

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

energetiky. (V úseku před křižovatkou bude doplněno dopravní značení, v dalších 

částech ulice byl požadavek správním úřadem shledán neodůvodněným.) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fluksa 

107.3 Parkující autobusy v zast. J. Šoupala. (odeslána žádost) 

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. (Odeslán 

dopis.) 

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. 6.6. doplněno o 



návrh na uspíšení nástupu o 10 minut a čerpání BP hned při prvním příjezdu na smyčku 

Zábřeh. Bude realizováno od dalších změn v JŘ.) 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Ing. Meczner 

107.8 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 

 

108. Připomínky z jednání DK č. 108 konané dne 9. 5. 2019 

108.1 Oprava povrchu na točně Studentské koleje + propadlý kanál. 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fabián 

108.2 Úprava ostrůvku u tramvajové zastávky Fakultní nemocnice směr Hlavní třída. 

Problematický průjezd autobusů při špatně zaparkovaných vozidlech. (Reakce ŘSD 

nesměřuje k úpravám ostrůvku, ale k redukci parkovacích stání.) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fluksa 

108.3 Propadlá vozovka za zast. J. Šoupala směr Duha. (Odeslán dopis.) 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Fabián  

108.4 Požadavek na nasazení asistentů přepravy o víkendech na linku 39. 

Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Bc. Kovács 

108.5 Požadavek, aby byly sl. příkazy a VJŘ dávány včas na intranet. 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Ing. Mlčák 

108.6 Požadavek na vybudování BUS pruhu od zast. Důl Odra směr Hlučínská. (V 

řešení.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Fluksa 

108.7 Dotaz, zda je nutné stále při tankování zadávat PIN. (V řešení.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Bc. Zeman 

108.8 Stížnost na Asistenty přepravy, kteří zdržují v zastávkách odjezd tramvají např. 

stáním ve dveřích. Děje se opakovaně. (Záležitost bude probrána na DK č. 110.) 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Bc. Kovács 

 

 

Připomínky z jednání DK č. 109 konané dne 6. června 2019 

 

109.1 Žádost o uspíšení odjezdu linky 11 ze Zábřehu o cca 1 minutu, tak aby se linka 11 

dostala na Výškovické před linku 7. Linka 11 je zdržována linkou 7 čekající na vjezd do 

jednokolejky.(Dle dat nastává v cca 5% případů. Nebude realizováno.) 
Připomínkuje: Bernatík   Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

109.2 Žádost o vysekání keřů v úseku Poliklinika → J. Kotase z důvodu zhoršení výhledu na 

přechody pro chodce. 

Připomínkuje: Bernatík   Zodpovídá: Bc. Fabián 

 

109.3 Linka 48 má až 5 minut zpoždění v úseku Kotva → Sámova.  



Připomínkuje: Maloušová   Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

109.4 Linka 2 nabírá zpoždění na jednokolejce z důvodu vyčkávání na protijedoucí tramvaj. 

Jednokolejka je delší než v minulé etapě, kde to vycházelo. 

Dnes jezdí tramvaje v pořadí 7 – 11 – 2, pokud se posune linka 11(viz 109.1.) tak, aby jela 

před linkou 7, může projet linka 2 jednokolejkou současně s linkou 7? (Linku č. 2 opozdíme o 

1 minutu z Výškovic. Tím dojde k tomu, že linka přijede k jednokolejce ve vhodnější čas. Navíc 

bude na jednokolejce zvýšena rychlost.) 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

109.5 Na smyčce Hlučínská vysekat trávu a osekat keře. 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Bc. Fabián 

 

109.6 SMS na terminály PP o práci v nepřehledných úsecích zasílat dispečinkem včas. 

(Dispečink zprávy zasílá okamžitě, když se o takové situaci dozví.) 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Kubín 

 

109.8 Požadavek na změnu jízdních dob v úsecích:  

NVV → Hulváky → Prostorná – z 3+1 na 2+2 

Muglinovská → Sad BN → Důl Odra – z 2+1 na 1+2 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

109.9 Požadavek na výměnu sedačky v místnosti Karolina. 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Třetina 

 

109.10 Požadavek o vysekání keřů v úseku Rodinná → ÚMOb Jih na Rodinné 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Bc. Fabián 

 

109.11 Požadavek na poučení řidičů linky 59 o funkci návěstidel v esíčku na Mírovém 

náměstí u ÚMOb Vítkovice (Složky s VJŘ byly vybaveny letákem.) 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Bc. Fabián 

 

109.12 Trhané směny o prázdninách mají extrémně odlišné výkony. Jedna 11 hodin a jiná 5 

hodin. Prohodit díly mezi sebou tak, aby byly výkony co nejpodobnější. 

Připomínkuje: Ochman   Zodpovídá: Adamowicz 

 

109.13 Kurz 7/4 střídá na NVV před křižovatkou, požadavek na posun střídacího místa až za 

křižovatku, kde je přístřešek a široké nástupiště. (Bude realizováno.) 

Připomínkuje: Hikl    Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

109.14 Požadavek o umístění přestávek kurzu 5/202 na Vřesinskou a ne na Zátiší.(6 z 8 

přestávek je na Vřesinské. Zbylé dvě nelze s ohledem na JŘ změnit.) 

Připomínkuje: Bernatík   Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

 

Připomínky zaslané elektronicky: 

 

109.15 Kurz 68/202 začíná i končí mimo výdej obědu. Žádost o zřízení takové přestávky, aby 

řidiči byli schopni využít možnosti oběda v jídelně např. přejezdem na středisko DTR. (Od 



září bude doplněn režijní přejezd na vozovnu trolejbusů, kde je možnost využít závodního 

stravování.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Ing. Meczner 

 

109.16 Žádost o úpravu signálních plánů křižovatky Plzeňská x Mitrovická. Z důvodu 

spuštění další etapy uzávěry Výškovických mostů se zde tvoří extrémní kolony. (Byla 

odeslána žádost o úpravu signálních plánů. Požadavek zamítnut OD MMO.) 

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Fluksa 

 

109.17 Prosíme o urgenci semaforu na objížďce linky číslo 28. (Semafor by se zde měl objevit 

v týdnu od 8. 7. 2019.) 
Připomínkuje. Grecula   Zodpovídá: Ing. Mlčák 

 

109.18 Složky pro řidiče obsahují neaktuální informace o výlukách a schází formuláře 

služebních hlášení, nálepky apod.  

Připomínkuje: Grecula   Zodpovídá: Chleboun 

 

 

Příští DK se bude konat ve čtvrtek 25. července 2019 v 10
00

 hod v zasedací místnosti. 

Další termíny: 5.9., 3.10., 7.11, 5.12. 

 

Zapsal:  Fluksa 


