
Zápis 
Výroční schůze osobní dopravy 

dne 2.3.2019 od 14:00 v restauraci Středověk 
 
 
Program: 
1.Zahájení 
2.Volba komisí (popř. ověřovatelů)  
3.Zpráva o činnosti ZO za rok 2018 
4.Čerpání rozpočtu za rok 2018 
5.Návrh rozpočtu na rok 2019 
6.Volba kandidátů konference 
7.Diskuze 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. Zahájení provedl p. Foldyna. Uvítal hosta V OD p. Pavlásek. 
 
2.Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: pp. Hájek, Šarišský 
 
3.Zprávu přednesl p. Foldyna, včetně zevrubného rozboru zápisu z minulého roku. Bez připomínek a 
dotazů. 
 
4. + 5. Přednesl p. Soukup, včetně důvodových zpráv. Bez připomínek a dalších návrhů na konferenci. 
 
6.Delegáti na konferenci. 
Podle klíče 1:15 (tj. počet členů z OD/děleno 15) na konferenci základní organizace, je za OD 
delegováno 11 zástupců. 
Zvolení delegáti za OD: pp. Hájek David, Hlaváč Lukáš, Rozbrojová Lenka, Rozbroj Jan, Zahradník 
Pavel, Korbaš Václav, Beneš Stanislav, Lichnovský Jan, Řehák Jan, Čmarada Jan, Urbánek Petr. 
Náhradníci: pp. Fojtík Radim, Říha Drahomír. 
 
7.Různé 
7.1. P. Soukup: Informoval o proběhlé kontrole turnusů a následně p. Pavlásek potvrdil, že i doplatek 
za leden, by měl být vyplacen ve mzdě za měsíc únor 2019.  
7.2. P. Hájek: Upravit provoz myčky, včetně mytí busu i v odpoledních hodinách nad rámec 
stávajícího provozu myčky. 
P. Pavlásek: Projedná s vedením možností, operativně prodloužit provoz „myčky“. 
7.3. Všeobecný problém skoro všech přítomných řidičů, kterým stav přidělených busů není lhostejný 
a to, se stavem oprav, délkou, včetně garančních prohlídek. 
P. Pavlásek: Mistři jsou limitováni plánem oprav, ale vlastně se nejedná většinou o opravu, ale 
výměnu. (Je na zvážení, zda-li, výměna součástky, není levnější, než její oprava, kde si dílenský 
pracovník samozřejmě započítá i x hodin montáže + demontáže a opravu.  Zrovna tak konstatoval, že 
i v opravárenském středisku, nejen v FM je nedostatek opravářů, které nemůže ovlivnit. 
7.4. P. Korbaš – navrhoval změny jízdní doby na lince MHD 18. 
P. Pavlásek: Připomínky p. Korbaše, ke změně předal zpracovateli, který zatím nereagoval. Možná 
bude reagovat k nejbližšímu termínu změny v J.Ř. 
7.5. P. Korbaš – u některých linek je nastaven nereálný čas jízdy, zvláště v nočních hodinách, např. 
svozech zaměstnanců firmy Huinday, dojde k opravě? 
 P. Pavlásek: Je třeba požadovat a upřesnit zpracovateli jízdní doby o úpravu, nikoliv všeobecně, ale 
jen u linek, kde pravidelně dochází vzhledem ke sníženému silničnímu provozu o opravu J.Ř, tedy 
délku řízení mezi zastávky. 
7.6. P. Foldyna: Kde hlásit opravy, průběžné závady na strojcích? Stává se bohužel často, že 
odbavovací strojek v buse hlásí „nesmysl“, včetně informačních cedulí. 



P. Pavlásek: O problému samozřejmě ví, akorát jak odchází a následně přichází další zaměstnanci, 
kteří by měli řešit on-line tento problém, tak konstatuje, že problém je nad jeho kompetence a 
v případě uvedeném, doporučuje kontaktovat provozního mistra, který určí zda-li, má řidič 
pokračovat i se špatně nastavenou informační tabulí, popř. si bus vyměnit. 
 
7.7. P. Korbaš: Svítí skoro dennodenně jiná čísla na tabulích v buse. Tj. na přední tabuli je špatné číslo 
linky, na boku busu je správné, a vzadu busu je zcela něco jiného.  P. Hájek navrhuje možné řešení, na 
které přišel, ale které není v jeho pravomoci provádět opravy. Tuto možnost projednat s p. Vyvialem. 
P. Pavlásek: p. Hájkovi jsem nabízel úpravu turnusu, že by zajišťoval denní provoz a následně v době 
čekání v areálu se zapojil do oprav. S tímto p. Hájek nesouhlasil, že chce i nadále jezdit tzv. „obdenky“ 
na přiděleném turnuse, busu.  
7.8. P. Matula – omezit průjezd ul. 8.pěšího pluku a ul. Pol. obětí. Popř. vytvoření na ul. Pol. obětí 
záliv a nově průběžný pruh, tak ať nevznikají neřešitelné situace. 
P. Pavlásek: Tuto možnost projedná s vedoucím odboru dopravy FM. Zároveň požádal o písemné 
stanovisko ZO, tak ať jej může prezentovat na nejbližším jednání s vedoucím odboru dopravy.  
7.9. Zastávka Olešná, bus jezdí přes stavbu, vznikají i nebezpečné situace i pro cestující. Často se 
stává, že bus projíždí pod zavěšeným materiálem na jeřábu. Následně vznikla i v těchto prostorách 
skládka materiálu na stavbu obchvatu. Tento stav, bez úprav ze strany města je absurdní.  
P. Pavlásek: V případě, že budou řidiči požadovat alternativní řešení, přičemž si uvědomuje, že město 
nezvolilo nejlepší způsob „neřešení“, tak tento problém přednese p. Hronovskému na nejbližším 
jednání.  
7.10. Kdy se bude opravovat křižovatka známá tzv. „rubíkova“. Tj. na ul. T.G.Masaryka. 
P. Pavlásek: Opravy mají začít v dubnu t.r. Vedení OD požadovalo úpravy v turnusech, protože si je 
vědomo, že bude docházet ve „špičce“ ke zpoždění spojů i o několika desítek minut a pak celý J.Ř. pro 
MHD FM nemá význam.  P. Pavlásek požádal o záznam tohoto zápisu, že jej znovu přednese na 
jednání s odborem dopravy FM. 
7.11. P. Hájek – sjednotit výklady jak řidičů, tak pracovnic na přepravní kanceláři, a to použití karet na 
MHD. V rámci prodlužování starých karet nastavit max. platnost do 1.12.2019. 
P. Pavlásek: Připravují se nové přepravní podmínky a v těchto, by mělo dojít k upřesnění. Takže, by 
nemělo dojít k různým výkladům, jak ze strany pracovnic na A.N., tak ze strany řidičů. 
7.12. P. Korbaš: Nikdo nebyl oficiálně proškolen se zavedením nových strojků, natož pak, že někdo po 
něm bude chtít uhradit pokutu vzniklou za nějaké „divné nedodržení podmínek“. Má za to, že 
zaměstnavatel dostatečně neinformoval, že táto situace může nastat. Požaduje po zaměstnavateli 
skutečné a fyzické proškolení.  
P. Foldyna: Projedná s právním oddělením svazu možnost zaměstnavatele udělovat pokuty i řádně 
neproškoleným řidičům.  
7.13. P. Urbánek: Na občerstvení – pohoštění, zvýšit finanční prostředky, pro možné schůze 
jednotlivých středisek.  
P. Soukup: Vzhledem k nepřesně vyjádřenému návrhu na změnu v hospodářské směrnici, a i na 
základě skutečnosti, že p. Urbánek byl delegován za středisko OD na konferenci požádat p. Urbánka o 
přihlášení do diskuze a přednést ucelenější návrh změny.  
 
Zapsal: Soukup 
 
Ověření zápisu: p. Šarišský Květoslav 
                             p. Hájek David 
 
 
 
 
 
 


