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Zápis č. 24
23. Připomínky z jednání DPK č. 23 konané dne 7. 10. 2010
23.1. Na křižovatce Ruská x Výstavní křižovatka občas neupřednostňuje tramvaje.
Zodpovídá: p. Fluksa
23.2. Na křižovatce Výškovická x zadní vjezd do obchodního centra, křižovatka občas
neupřednostňuje tramvaje, těsně před vozem naskočí Stůj.
Zodpovídá: p. Fluksa
23.3. Na křižovatce Mariánské náměstí ve směru od Poruby, pokud auto zastaví až u
stop čáry, tramvaj odbočující vpravo na ul. 1. máje neprojede, stojí ji v profilu.
Zodpovídá: p. Fluksa
23.4. Zast. Poruba vozovna (46) směr Krásné Pole je v havarijním stavu.
Zodpovídá: p. Fober
23.5. Linka č. 41 pokud vyjíždí od Tesca z Obchodní ulice, zavazí tam stojící kamiony,
prověřit výhledové podmínky.
Zodpovídá: p. Fluksa
23.6. Vodorovné dopravní značení u zast. Muglinovská, obnovit BUS pruh v kolejišti.
Zodpovídá: p. Fluksa
23.7. Zast. Dřevoprodej směr Šídlovec jsou výtluky v zastávce.
Zodpovídá: p. Fober

24. Připomínky z jednání DPK č. 24 konané dne 4. 11. 2010
24.1. Propadlá a rozježděná dlažba v tramvajové zastávce Sad B. Němcové.
Zodpovídá: ing. Konečný
24.2. Pokud na výhybku č. 640 (Plynárny) najede auto, je problém s jejím přestavením.
Návrh na dokreslení vodorovného dopravního značení.
Zodpovídá: ing. Konečný

24.3. Žádost o vyhřívané zrcadlo na křižovatce Mariánskohorská x Nádražní.
Zodpovídá: ing. Hladký
24.4. Poslat p. Fluksovi seznamy s návrhy na posuny časů na zapínací a vypínací časy
na křižovatkách.
Zodpovídá: p. Fluksa
24.5. Odbočení vlevo z ul. Palkovského na ul. Ruskou, je krátký signál volno pro
tramvaj, při dodržení předepsaných rychlostí.
Zodpovídá: p. Fluksa
24.6. Prověřit kdy bude zprovozněna zastávka Hrabová statek.
Zodpovídá: p. Kurtas
24.7. Žádost o zřízení vyklizovací šipky na křižovatce Plzeňská x Čujkovova ve směru
od náměstí SNP.
Zodpovídá: p. Fluksa
24.8. Žádost o zřízení vyklizovací šipky na křižovatce Opavská x Čs. armády v Hlučíně
ve směru od Darkoviček.
Zodpovídá: p. Fluksa
24.9. Žádost o zřízení BUS pruhu v okolí zast. NH hlavní brána.
Zodpovídá: p. Fluksa
24.10. Žádost o zřízení BUS v celé délce od zast. Důl Jeremenko až po zast. Kolonie
Jeremenko. Případně i zřídit BUS pruh ve směru do centra.
Zodpovídá: p. Fluksa
24.11. Dopravní značka STŮJ Dej přednost v jízdě při výjezdu ze smyčky „Na Josefské“
je příliš vysoko a je špatně viditelná.
Zodpovídá: p. Fluksa
24.12. Dopravní značka STŮJ Dej přednost v jízdě při výjezdu ze smyčky
„Michálkovice“ je příliš vysoko a je špatně viditelná.
Zodpovídá: p. Fluksa
24.13. Na zastávky Hraničky, A-Blok, Michálkovice a Důl Heřmanice doplnit na
označníky text se směrováním.
Zodpovídá: p. Staněk

24.14. Nedostatečné jízdní doby při odstavování trhaček z Polanky a ze Studentských
kolejí do ÚDM.
Zodpovídá: ing. Hackenberg
24.15. Na ul. Mírové stojí vozidla stavby.
Zodpovídá: ing. Hladký
24.16. Na zast. Třebovice Tesco (výstupní) a Oblouk (směr Poruba vozovna) je prasklý
panel.
Zodpovídá: p. Fober
24.17. Zkontrolovat časy ukončení směn na zast. Hrabová zóna jih ve vztahu k jízdnímu
řádu linky č. 48 tak, aby se řidiči mohli dopravit domů.
Zodpovídá: ing. Hackenberg
24.18. Nedostatečná jízdní doba v úseku Sokola Tůmy – Garáže Hranečník.
Zodpovídá: ing. Hackenberg
24.19. Upravit cestu k parkovišti v okolí zast. Svinov nádraží na jednosměrný provoz.
Zodpovídá: p. Fober
24.20. Na lince č. 48 doplnit řazení na smyčce Sokola Tůmy.
Zodpovídá: ing. Hackenberg

Úkoly a připomínky, které se již nadále nebudou sledovat.
Kdy proběhne rekonstrukce křižovatky Nová Ves vodárna, aby opět fungovala v plném
dynamickém provozu? Auta od Poruby směrem na Mariánskohorskou nejsou pro poruchu
indukční smyčky ve vozovce detekována.
- čidlo pro detekci aut je vyměněno, rekonstrukce křižovatky proběhne možná
v následujícím roce
Asi 14 dnů před výlukou u Krajského úřadu, křižovatka 28. října x Výstavní x Novinářská
přestala upřednostňovat tramvaje. Těsně před vozem na křižovatce a následně i na přechodu
pro chodce u zastávky skočí Stůj.
- opraveno
V zastávce Stadion Bazaly směr Most Pionýrů je v úrovni označníku díra ve vozovce.
- opraveno

Na křižovatce Nová Ves vodárna od Poruby posunout návěstidlo „O-Z“ na smyčku výhybky.
Pokud řidič stojí před návěstidlem, stojí zadním vozem na přechodu.
- posunuto o cca 5 metrů
Zast. Mostní směr Šídlovec je v havarijním stavu.
- opraveno
Zast. Ředitelství Vítkovic směr Karpatská je vyhnutá dopravní značka do profilu.
- při kontrole na místě nebyla nalezena žádná dopravní značka, která by zasahovala do
profilu
Zajistit možnost oficiálního WC na Modrém pavilonu (linka č. 82).
- mezi 630 až 1800 hod mohou využívat WC v objektu, ale je potřeba být v uniformě
Některé autobusy nelze zamknout, pokud řidič si chce odskočit na WC, má problém.
- pokud vůz nejde zamknout, musí se napsat při odstavení do knihy závad
Doplnit do poučení pro cestující piktogramy o posluchu hlasité hudby z přehrávačů MP3.
- již cca 1 měsíc jsou vyměněny letáky ve vozidlech, mají nový piktogram

Příští provozní komise bude se konat ve čtvrtek 2. prosince 2010 v 1000 hod.
V Ostravě:
Zapsal:

5. 11. 2010
Ing. Robert Hackenberg

