DOSIA
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a
autoopravárenství Čech a Moravy

Závodní výbor základní organizace
při DP Ostrava a.s.

Zápis z jednání PROVOZNÍ KOMISE, konané dne 06.04.2009.
Účast: Čik, Kartarik, Škuta, Protivínský.
Omluveni: Maloušová, Filipovský.
DAH+DAH-„Sládkova“:
- Stále nemáme sociální zařízení s tekoucí vodou na konečné Hrabová prům.
zóna Jih. Připomínám, že mobilní WC bylo zřízeno na požadavek odborů jako
provizorní řešení do doby, než bude postaveno vlastní. Toto provizorium trvá
více než rok. Na předposlední DPK byl tento požadavek znovu urgován
s návrhem, aby zaměstnavatel zajistil alespoň užívání soc.zařízení v objektu
firmy(firem) v blízkosti předmětné konečné zastávky. Do dnešního dne řešení
stále v nedohlednu. Na opačné konečné (Sokola Tůmy) nemají řidiči linky 48
dostatek času k použití tohoto soc. zařízení.
- Obnovit žluté vodorovné značení zastávek.
- Opravit výtluky a díry v zálivech zastávek: Vratimov nádraží v obou směrech,
Sídliště Fifejdy, Futurum
- Linka 23 – u Káni – urgence ořezu větví.
- Linka 48 – Hulváky – směr Sokola Tůmy – srovnat obrubníky – hrozí
nebezpečí úrazu.
- Linka 81 – Řepiště – svislou DZ Zákaz stání doplnit o dodatkovou tabulku
„mimo BUS“.
DTP:
- Křižovatka 28.října x 1.máje-linka č. 3 jedoucí ze směru Dubina Interspar
dostane volno pro odbočení doleva směr Poroba a náhle se proti ní objeví vůz
linky č. 12 odbočující vlevo z ul. 28.října na ulici 1.máje!
DTO:
- Křižovatka Výstavní x 28. října-přestala fungovat preference tramvají ve směru
do centra. Podobný problém je v křižovatce u býv.hotelu Palace ve směru od
Elektry. Viz hlášenka ze dne 6.4.2009.
- Křižovatka Muglinovská-od pátku 27.03.2009 došlo k poruše. I přes opravu
pracovníků OK jsou problémy. Viz hlášenka ze dne 6.4.2009.
Příští PK se bude konat v pondělí dne 04.05. 2009 v 15:00, v kanceláři ZV.
Všichni jsou co nejsrdečněji zváni!

10. 04. 2009
Ivo Protivínský v.r.
Místopředseda ZV ZO OS DOSIA při DPO

