Z á p i s     č.  3/2007 

z jednání dopravní komise konané dne 21. května 2007 
v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4

Přítomni :

členové   :      pp. Ing. Marcinov, Halouska, Štětka, Kubíček, Dvořák, Antoš, Krátký
hosté       :      pp. Ing. Liberda, Ing. Cupal
omluven :      p. Mgr. Procházka

Program :

Zahájení 
Ing. Marcinov přivítal všechny přítomné členy komise a pozvané hosty a zahájil jednání. 

Kontrola úkolů z minulých jednání

       1)   DZ ul. Příčná – Dětřichov
DK obdržela v září r. 2004 žádost Mgr. Vudmasky o umístění dopravního značení B32 Jiný  zákaz „Průjezd zakázán“ na místní komunikaci ul.Příčná v Dětřichově.
Úkol trvá – bude řešen po ukončení výstavby kanalizační a vodovodní sítě. V současné obě jsou stavební  práce na hlavních řadech ukončeny, nejsou však provedeny všechny       domovní připojení na hlavní řad. Uvedená MK bude navíc pravděpodobně v letošním roce      dotčena plánovanou výstavbou vedení NN.

Koncept 2. změny územního plánu města Jeseník – řešení dopravy
 O dalším vývoji informoval Ing. Liberda.
 Došlo k rozporu mezi dotčenými orgány státní správy, a to mezi CHKOJ a MěÚ Jeseník, odborem dopravy, kdy CHKOJ nesouhlasí s vybudováním okružní křižovatky, která by znamenala zásah do parku na nám. Svobody. Odbor dopravy variantu okružní křižovatky prosazuje. Rozpor bude řešit Krajský úřad Olomouckého kraje – jako odvolací orgán. V případě, že tento odvolací orgán rozhodne v neprospěch okružní křižovatky, zůstane stav zachován v současné podobě a  problematika vybudování okružní křižovatky by případně. byla zařazena do návrhu III. změny ÚP, případně do nového ÚP.



Projednání nových úkolů

Ul. Dukelská – vjezd nákladních vozidel nad 15t od Pradědu 
Komise pro rozvoj města na svém zasedání dne 11.4.2007 doporučila DK prověřit možnost omezení vjezdu nákladních vozidel nad 15t na ul. Dukelskou ve směru od Pradědu, tedy z krajské komunikace III/45319. 
DK konstatovala, že v tomto směru je vozidly nad 15t zásobována pouze prodejna Albert, zásobování ostatních stávajících provozoven – např. Praděd, sklenářství apod. je prováděno vozidly do 3,5t.
DK s ohledem na uvedené skutečnosti doporučuje ponechat stávající stav.
Hlasování :	pro  7		proti  0		zdržel se  0	

Cyklistický provoz na ul. O. Březiny
Ing. Marcinov zopakoval vývoj v celé problematice. Byla zpracována studie „Návrh řešení obousměrného cyklistického provozu na MK O. Březiny“ (zpracovatel Ing. Marcinov)  – podle platné legislativy a zákonů jsou stávající šířkové parametry na řešeném úseku MK naprosto nedostatečné pro umožnění obousměrného cyklistického provozu. Jediným možným řešením pro vedení obousměrného cyklistického provozu je provedení stavebních úprav MK (rozšíření). 
Na základě stanovení místní úpravy provozu vydaného odborem dopravy dne 14.11.2006 je v současné době na MK umožněn jednosměrný provoz vozidel, obousměrný provoz cyklistů a obousměrný provoz chodců.
Ing. Liberda uvedl, že z důvodu bezpečnosti na dotčeném úseku MK odbor dopravy stanovil další změnu v místní úpravě provozu na této MK, a to doplněním stávajícího dopravního značení o značku A 22 Jiné nebezpečí.
P. Halouska uvedl, že současný stav na MK je nebezpečný.
Ing. Cupal seznámil přítomné, že v současné době probíhají jednání o vedení další cyklo a in-line stezky z Lipové přes Jeseník a až do České Vsi.. Cyklotrasa má být vedena mimo jiné také po MK ul.O. Březiny a předpokládá provedení stavebních úprav – záměr je podporován jak Městem Jeseník, tak Olomouckým krajem.

Ul. Dittersdorfova – přechod pro chodce 
Odbor MM obdržel žádost občanů domu č.p.700 na ul. Dittersdorfově o zrušení přechodu pro chodce za zatáčkou u vchodu do uvedeného domu, omezení rychlosti a omezení nákladní dopravy.
DK uvádí na základě informací p.Halousky, že přechod pro chodce byl realizován na základě stavebního povolení na rekonstrukci uvedené části komunikace cca v r. 2002.
DK projednávala tyto varianty : a) zrušení přechodu, b) přemístění přechodu a c) ponechání přechodu. Vzhledem k tomu, že v nejbližší době dojde ke zklidnění provozu na této MK, a to omezením vjezdu vozidel nad 7,5 (projednáváno na minulém jednání DK), doporučila DK ponechání přechodu na stávajícím místě.
Hlasování :	pro  6		proti  1		zdržel se  0	
DK na základě dostupných informací dále konstatuje,že se nejedná o nehodové místo, poněvadž mimo jednoho případu nejsou známy další dopravní nehody.

Povolení k vjezdu motor. vozidla do vybraných míst a částí města (OZV č. 3/2004) 
 P. Dvořák vznesl dotaz, zda mají vozidla taxislužby povolen vjezd na Masarykovo náměstí (do prostoru za dopravní značku B1 Zákaz vjezdu všech vozidel). Ing. Liberda vysvětlil princip výše uvedené vyhlášky a sdělil, že vozidla taxislužby mají obecně povolen vjezd do lokalit, kde je svislým dopravním značením vjezd zakázán, tedy i na náměstí. Odborem dopravy je vydáno 302 ks vjezdových povolení – lze nahlédnout do evidence na odboru dopravy, přehled vydaných povolení má k dispozici i městská policie. K problematice taxikářů byla vedena diskuse – zejména k nedodržování dopravních předpisů, nerespektování dopravního značení, zkracování tras např. přes náměstí, autobusové nádraží atd.. 
DK upozorňuje na zneužívání vjezdových povolení vozidly taxislužby (pouze projíždění a zkracování si trasy) a doporučuje městské policii se uvedenou problematikou intenzivně zabývat.

Nařízení města o placeném parkování (Nařízení č. 1/2003) 
 Ing. Liberda DK sdělil, že současné nařízení o placeném parkování je v rozporu s platnými právními předpisy a  proto je nutné s účinností od 1.1.2008 vydat nařízení nové. Zpracovatelem nového návrhu je odbor dopravy. 
V návrhu dnes projednávaném v DK jsou uvedeny 3 lokality, ve kterých je již dnes režim placeného parkování ( Masarykovo nám.,  parkoviště u hotelu Staříč a odstavná plocha u tržnice na ul. Tyršova) a jedna nová lokalita, na které má být zaveden rovněž režim placeného parkování ( nám. Svobody od ul. Poštovní po parkoviště u restaurace Gemer). K danému tématu probíhala diskuse – např. lokalita by mohla být rozdělena na úsek bez placeného parkování a placený úsek, mohl by být zaveden režim parkovacích hodin (parkování na 2 hodiny), v návrhu bylo i bezplatné parkování na 1 hodinu.
DK doporučuje k dalšímu projednávání variantu placeného parkování v úseku nám.      Svobody po rest. Gemer (přes parkomat), 
Hlasování :	pro  5		proti  1		zdržel se  1	


DK zároveň doporučuje provedení změny času zpoplatnění ve všech uvedených lokalitách v době od 7.00 do  17.00 hodin.
     Po projednání návrhu připravovaného nařízení s ostatními dotčenými odbory MěÚ bude konečná podoba tohoto návrhu, který bude předložen ke schválení orgánům města, opět zařazena do programu jednání DK.

Různé
DK upozorňuje na problematiku dlouhodobě neoprávněně odstavených vozidel na různých místech města – např. 2 vozidla na nám. Svobody a na celodenní odstavení vozidel např. na parkovištích U klíčů (v rozporu s režimem) a doporučuje odpovědným orgánům či odborům se tímto jevem intenzívně zabývat v rozsahu svých pravomocí. 
DK žádá městskou polici o podání zprávy k výše uvedené problematice, a to na příštím zasedání.
DK upozorňuje, že na přechodu pro chodce u Schrottova domu není z důvodu umístěné plachty nad vystaveným zbožím dostatečný rozhled jak pro chodce, tak i pro řidiče – zvýšení rizika vzniku dopravní nehody vozidla s chodcem. 
DK doporučuje provést v této věci státní dozor.
	DK obdržela žádost občanů na projednání zabránění ostřikování chodců od projíždějících vozidel na silnici I/44 (v blízkosti lávky na ul. Nábřežní) – za deště dochází ke vzniku kaluží a tím k ostřikování chodců. Zábradlí jako součást chodníku je v majetku města. 

DK doporučuje provedení vyplnění zábradlí s vodorovným madlem.
Hlasování :	pro  5		proti  0		zdržel se  2	
	P. Štětka upozornil na nevyhovující nástupiště a výstupiště u autobusové zastávky „Rozcestí k ČD“ na ul. Puškinova ve směru od lázní do centra města.

Ing.Cupal seznámil přítomné s chystaným záměrem na úpravu prostoru před vlakovým nádražím s přemístěním zastávky do prostoru před nádražní budovu.
	Po vzniklé diskusi ve věci změn autobusových zastávek na ul.Dukelská a Fučíkova v úseku od lékárny až po fotbalový stadión DK doporučuje označit nově vzniklou autobusovou zastávku na ulici Dukelské u budoucí prodejny Kaufland názvem „Koupaliště“. 

Hlasování :	pro  5		proti  1		zdržel se  1	
	V následujících dnech informoval zástupce firmy Connex p.Štětka, že s ohledem na komplikovanou změnu názvu autobusové zastávky bere svůj návrh zpět a navrhuje ponechání názvu autobusové zastávky na „ul.Dukelská“.
	P.Kubíček upozornil na problematické parkování osobních vozidel před objektem ZUŠ. DK doporučuje prověřit způsob parkování v této lokalitě zejména zda je viditelné vodorovné dopravní značení.
Ing. Liberda informoval DK o nařízeném výkonu státního dozoru ve věci zásobování prodejny Quelle na ul. 28. října dne 23.5.2007 a přislíbil,že na příštím jednání bude členy DK informovat o výsledku místního šetření.

Ing. Cupal informoval DK o nabídce městu na umístění 1 ks stacionárního radaru na měření rychlosti.







Zapsala : Navrátilová

Schválil : předseda komise Ing.Marcinov

