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 04.05.2009.
Účast: Maloušová, Filipovský, Kartarik, Protivínský.
Omluveni: Škuta,Ruprich.
DAH+DAH-„Sládkova“:
- Mezi zastávkami Bytostav – Malá strana/křižovatka ulic Nad Porubkou a
odbočky k Rudné/ vykácet porost-vadí ve výhledu.
- Linky 22 a 106 mezi zastávkama Koněvova a Chrustova– dodat chybějící svislé
DZ označující hlavní silnici /chybí od rekonstrukce plynového potrubí/.
DAP:
- Ořez porostu mezi mostem a kruhovým objezdem u zastávky
Mariánskohorská.
- Ve vjezdu i ve výjezdu z konečné zastávky Studentské koleje propadlý kanál +
díry ve vozovce.
- Točna Hrabová statek – propadlý vnitřní kraj-hlášeno již v zimě.
- Linka č.39 - vznést požadavek na PČR o umístění kamery nad křižovatku u
Tesca –ul.Sjízdná, v O.-Třebovicích ve směru Svinov mosty h.z.
DTP:
- Křížení tramvajové trati se silnicí (zvláštní těleso pro tramvaj, resp. místo ležící
mimo pozemní komunikaci) doplnit o návěstí-příp. snížení rychlosti, tak aby
bylo opravdu jasné, že má jedoucí tramvaj přednost.
- Křižovatka Martinovská x Opavská - ve špičku se nahromadí 6-8 tramvajových
souprav a křižovatka pouští pouze po jedné. Požadavek na 2 soupravy.
- Křižovatka Muglinovská x Nádražní provoz SO+NE, při jízdě dle provozního
předpisu D1 odbočení doleva směr Hl.nádraží-1.detekce volno, druhá stůj!
V pracovní dny v pořádku.
- Na smyčku Hranečník dodat nádobu na písek-uschovávat však ve zdržovně.
- Linka č.5 - dodat označení detekčního místa ve výhybnách linky, např. vhodné
návěstí pověšené na troleji nad místem detekce, příp. vedle trati. Při zasněžení
není vidět. Současně detekční místo zabezpečit proti násilnému zásahu/kov.
předmětem apod./
- Linka č.5 - Špatně umístěné návěstí na smyčce Vřesinská.
POZOR ZMĚNA!!!
Příští PK se bude konat v úterý dne 09.06. 2009 v 15:00, v kanceláři ZV.
Všichni jsou co nejsrdečněji zváni!

13. 05. 2009
Ivo Protivínský v.r.
Místopředseda ZV ZO OS DOSIA při DPO

