Z á p i s č. 5/2007

z jednání dopravní komise konané dne 17. září 2007
na MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4



Přítomni :

Členové :     pp. Ing. Marcinov, Halouska, Štětka, Antoš, Krátký, Mgr. Procházka
Hosté :         pp. Ing. Liberda, Bc. Šuranský, Ing. Cupal, prim. MUDr. Capko
Omluveni :   pp. Dvořák, Kubíček


Program :

Zahájení
Ing. Marcinov přivítal 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 MK Příčná v Dětřichově.
Úkol trvá – bude řešen po ukončení výstavby kanalizační a vodovodní sítě. V současné době jsou stavební práce na hlavních řadech ukončeny, nejsou však provedena všechna domovní připojení na hlavní řad. Uvedená MK bude navíc pravděpodobně v letošním roce dotčena plánovanou výstavbou vedení NN a VO.
Odbor investic a rozvoje zadal zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové komunikace s jednosměrným provozem.
DK doporučuje provést rozšíření předmětu díla a zahrnout do PD i most u hotelu Nodus, jehož zatížitelnost je v současné době vzhledem k dopravní obslužnosti lokality zcela nedostatečná (výhradní zatížitelnost je 1,5 t) a dále zahrnout do PD i navazující úsek místní komunikace až po ulici K Vodě.

2) 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, c) ponechání přechodu. Vzhledem k tomu, že v nejbližší době dojde ke zklidnění provozu na této MK, a to omezením vjezdu vozidel nad 7,5t, doporučila DK prozatím ponechání přechodu na stávajícím místě, jelikož se nejedná o nehodové místo.
Ing. Marcinov zpracoval jednoduchý odborný posudek k této problematice. I když současný stav je řešitelný provedením nezbytných úprav (umístění svislého DZ IP 6, snížení nejvyšší povolené rychlosti na 30 km/hod, zřízení varovných a signálních pásů, intenzivnější osvětlení), jako autorizovaný technik jednoznačně závěrem doporučuje posuzovaný přechod zrušit.
Hlasování :
a) zachování přechodu a provedení nezbytných úprav   Pro 0    Proti 5    Zdržel se 1
b) zrušení přechodu vzhledem k výsledku hlasování o bodu a) byl tento bod vypuštěn
DK doporučuje provést zrušení přechodu.

3) Přechod pro chodce u Schrottova domu
DK upozorňuje, že na přechodu pro chodce u Schrottova domu není z důvodu plachty umístěné nad vystaveným zbožím dostatečný rozhled jak pro chodce, tak i pro řidiče, což může vést ke kolizi vozidla a chodce.
DK doporučuje provést státní dozor.
Dle sdělení Ing. Liberdy byla po ústní výzvě odboru DaSH plachta odstraněna, dnes je však zboží opět vystaveno ve výšce nad 1m nad zemí. Další upozornění bude tedy následovat.

4) Zábradlí na silnici I/44
DK obdržela žádost občanů na projednání možnosti zabránění ostřikování chodců od projíždějících vozidel na silnici I/44 v blízkosti lávky na ul. Nábřežní, kde za deště dochází ke vzniku kaluží a tím ostřikování chodců. Zábradlí jako součást chodníku je v majetku města.
DK doporučila provedení vyplnění zábradlí s vodorovným madlem.
Po provedené opravě povrchu komunikace I/44 se situace zlepšila – bude dále sledováno.

5) Parkování před objektem ZUŠ 
Pan Kubíček upozornil na problematické parkování osobních vozidel před objektem ZUŠ na ul. 28. října.
DK doporučuje prověřit způsob parkování v této lokalitě, zejména, zda je viditelné vodorovné dopravní značení.
Úkol splněn – stav byl prověřen, VDZ je obnoveno.


Návrhy na provedení změn místní úpravy provozu
DK obdržela písemný podnět k několika místům na území města Jeseník od Ing. Kouly ze dne 5.6.2007.

Přechod pro chodce na ul. Tovární
Navrhováno je přemístění stávajícího svislého dopravního značení IP6 Přechod pro chodce – z důvodu zakrytí reklamní tabule autoškoly Ing. Kouly ve směru od Katovny, příp. i zrušení samotného přechodu pro chodce.
Bylo konstatováno, že svislá dopravní značka označující přechod pro chodce je na stávajícím místě již delší dobu a následně byla teprve umístěna reklama autoškoly. Vodorovné dopravní značení V7 Přechod pro chodce bylo nedávno obnoveno.
Ing. Liberda doporučuje zachování přechodu, a to z důvodu umístění lékařských ordinací a služeb v areálu bývalého Moravolenu.
P. Kubíček navrhuje ponechání přechodu a dále navrhuje snížení nejvyšší dovolené rychlosti.
Ing. Marcinov shrnul všechny připomínky a návrhy :
	ponechání současného stavu s doplněním stávajícího svislého dopravního značení  IP6 Přechod pro chodce o dodatkovou tabulku E3a Vzdálenost – s uvedením skutečné vzdálenosti od vodorovného dopravního značení – minimální finanční náročnost

zrušení přechodu pro chodce – ne zrovna optimální umístění přechodu s ohledem na směrový oblouk a vyústění do stávajícího na jedné straně sjezdu – jednoznačně doporučoval
ponechání přechodu pro chodce s omezením nejvyšší dovolené rychlosti 
přemístění stávajícího svislého dopravního značení až k samotnému přechodu
přemístění stávajícího svislého dopravního značení dále od přechodu s doplněním o dodatkovou tabulku
Hlasování o bodu a) :  pro  5        proti  0       zdržel se  1
DK doporučuje ponechat stávající stav s doplněním svislého dopravního značení o dodatkovou tabulku E3a Vzdálenost s uvedením skutečné vzdálenosti od stávajícího vodorovného dopravního značení.
RM na svém 25. zasedání dne 13.8.2007 schválila ponechání stávajícího DZ na ulici Tovární a provedení jeho doplnění.

Ul. Zeyerova – chybějící svislé dopravní značení 
Ve směru jízdy z jednosměrné ulice Zeyerova do ul. Tkalcovská, za křižovatkou ul. Tkalcovská a Vančurova chybí svislá dopravní značka IP 4b Jednosměrný provoz
DK doporučuje doplnění výše uvedeného svislého dopravního značení.
Bude provedeno zadání doplnění předmětného DZ.

Vodorovné dopravní značení u obchodu Billa
Ve směru jízdy z České Vsi je k nájezdu na parkoviště u obchodu Billa zřízen odbočovací pruh bez vyznačení vodorovným dopravním značením V9a Směrové šipky a bez svislého dopravního značení IP19 Řadicí pruhy.
Ing. Marcinov bude osobně informovat o podaném podnětu  v této věci příslušný silniční správní úřad – KÚOK, odbor dopravy a silničního hospodářství,  p. Bechynskou.
Informace o podaném podnětu byla podána.

Vodorovné dopravní značení na ul. Seifertova
Stále není provedeno vyznačení statické dopravy mezi č.p. 1094 a 1095.
Dle informace p.Halousky a p.Navrátilové bylo vyznačení způsobu parkování v dané lokalitě provedeno v měsíci červnu. Ing.Marcinov dnešní kontrolou daného místa tyto informace potvrdil.

Svislé dopravní značení na ul Tyršova
Ing. Koula navrhuje doplnění stávajícího svislého dopravního značení na ulici Puškinova (komunikace do Jeseníku lázní) – předběžné upozornění do jednosměrné ul Tyršova (jednosměrná komunikace kolem areálu nemocnice k hotelu Morava) o dopravní značení  B24a Zákaz odbočování vpravo a B 24b Zákaz odbočování vlevo s dodatkovou tabulkou E12 Text „Mimo hotel Morava“, a to z důvodu možného vzniku nebezpečných situací, kterým budou vystaveni zejména řidiči souprav.
Po obsáhlém projednání výše uvedeného návrhu bylo nakonec hlasováno nejdříve o ponechání stávajícího stavu s výsledkem : 
Hlasování :     pro  5       proti  0       zdržel se  1
DK navrhuje ponechání stávajícího stavu svislého dopravního značení.
RM na svém 25. zasedání dne 13.8.2007 schválila ponechání stávajícího DZ na ulici Tyršově.
Označení křižovatky ul. Tovární a Školní
Ing. Koula navrhuje přesunout označení křižovatky ze stávajícího místa za sjezdem do areálu JVS až na roh zmíněné křižovatky.
DK konstatuje, že dle dnes platného technického předpisu je umístění dopravní značky P2 Hlavní pozemní komunikace možné do 25m před hranicí křižovatky.
Dle sdělení p. Halousky se v umístění některých svislých dopravních značek instalovaných v minulosti vyskytují drobné odchylky od dnes platných pravidel. Tento stav však postupně „dobíhá“ a postupně dochází k úpravám umístění dopravního značení např. při rekonstrukcích a obnovách lokalit.
To znamená, že při postupné obnově svislého dopravního značení ve městě Jeseník dojde také k výměně a posunutí této dopravní značky.


7) Zřízení parkovacích míst na ul. Dukelská u kuželny
Vzhledem k tomu, že při výstavbě parkoviště u koupaliště a zaslepení ul.Dukelská na omezenou dobu se osvědčilo parkování vozidel na ulici Dukelská u kuželny bylo na jednání DK toto opatření znovu navrženo.
DK doporučuje zřízení podélného stání pro osobní vozidla na ulici Dukelská v prostoru u kuželny (např. s ohledem na navýšení počtu parkujících vozidel návštěvníků koupaliště a zrušení autobusové zastávky).
RM na svém 25. zasedání dne 13.8.2007 schválila zřízení podélných parkovacích stání.


8) Návrh na změnu dopravního značení na ul. Nerudova ve směru na Čertovy kameny
Odbor majetku města obdržel ústní návrh majitele chaty Čertovy kameny p. Bašiče na provedení úpravy stávajícího svislého dopravního značení. V současné době je úsek ul. Nerudovy nad č.p. 1188 – 1189 v režimu omezení – dopravním značením IP25a Zóna s dopravním omezením – nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h, zákaz stání a zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t. Toto dopravní značení podle p. Bašiče znemožňuje zásobování jeho zařízení a navrhuje např. jeho doplnění o dodatkovou tabulku s textem „Mimo dopravní obsluhy“.
Podobný režim zóny s dopravním omezením je i na ul. Rejvízská směrem na Svornost, na ul. Za Pilou, Na Mýtince apod.
DK se problematikou zón s omezením dopravy bude zabývat na příštím jednání (výjezdním) s vysvětlením problematiky vlastníky provozoven situovaných do zón s dopravním omezením.
Dle sdělení p. Bašiče je k dnešnímu dni problematika vyřešena – p. Bašič si vyřídil povolení k vjezdu do zóny s dopravním omezením.


Nové úkoly

Myslbekova ulice
DK obdržela písemnou žádost MUDr. Capka – ředitele Vojenské lázeňské léčebny a řešení problematiky parkování na ulici Myslbekova v Jeseníku lázních.
MUDr. Capko byl osobně přítomen dnešnímu jednání DK.
Celá lokalita lázní včetně ulice Myslbekova je v režimu obytné zóny a na této ulici v     úseku před budovou Silesie a Grünbaum dochází k nepovolenému parkování osobních vozidel. Dle pana ředitele zde není jednoznačné dopravní značení ukončující obytnou zónu.
Pan Bc.Šuranský sdělil, že ze strany městské policie je předmětné lokalitě věnována zvýšená pozornost, ale jako možné řešení navrhuje umístění svislého dopravního značení B29 Zákaz stání.
Ing. Marcinov upozornil, že lokalita lázní je dostatečně označena potřebným svislým dopravním značením na ulici Priessnitzova (jediná příjezdová komunikace do areálu) IP26a Obytná zóna a IP26b Konec obytné zóny (u schodů). Je opravdu na zvážení, zda budeme navrhovat umístění dalšího (duplicitního dopravního značení) nebo budeme provádět častější a důslednější kontroly ze strany PČR i MP.
Hlasování o umístění dopravního značení B29 Zákaz stání v úseku před budovou Silesie :
Hlasování :     pro  5       proti  0       zdržel se  1
DK doporučuje umístění svislého dopravního značení B29 Zákaz stání v úseku před budovou Silesie.
Mgr. Procházka doporučuje pokusit se najít řešení, které by vedlo ke zřízení legálních parkovacích míst v úseku ulice Myslbekova. MUDr. Capko zdůraznil nutnost řešení celkové koncepce parkování v lokalitě lázní.

Parkování na ul. Školní
DK obdržela žádost – podnět občanů o umožnění parkování vozidel na ulici Školní.
Ing. Marcinov – MK Školní je v režimu pěší zóny, je hojně využívána chodci (příchod ke gymnáziu, vstupy do prodejen, restaurace apod.) Otevřením parkoviště za nově vybudovaným centrem Alkron se výrazně zvýšil počet parkovacích míst v dané lokalitě.
Ing. Cupal uvedl, že součástí plánované rekonstrukce Masarykova náměstí, která je jednou z prioritních akcí města, s počátkem jejíž realizace se předpokládá v nejbližších měsících, je i řešení navazujících komunikací ulic Školní a Palackého.
DK vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje řešit místní úpravu provozu na ul. Školní komplexně v rámci rekonstrukce Masarykova náměstí.

Ul. Rudná – zklidnění dopravy
DK obdržela žádost obyvatel ul. Rudná o „mechanické“ uzavření této MK, a to umístěním odemykatelné zábrany vzhledem k tomu, že ze strany řidičů dochází k nerespektování umístěného dopravního značení B1 Zákaz vjezdu všech vozidel + Dodatkové tabulky E12 Text „Mimo dopravní obsluhy“.
MK Rudná je z obou stran označena dopravním značením B1 Zákaz vjezdu + Dodatková tabulka E12 Text „Mimo dopravní obsluhy“, A5a Nebezpečné klesání a A12 Děti. Vzhledem ke stávajícímu podélnému sklonu 12% zde není prováděna zimní údržba.
DK konstatuje, že umístěné DZ je zcela dostačující a vyhovující, nelze provést faktické uzavření veřejně přístupné místní komunikace a i v tomto případě se jedná o nedisciplinovanost řidičů, kteří nerespektují provedenou místní úpravu provozu.
Hlasování o ponechání stávajícího stavu
Pro 5    proti 0   zdržel se 1 
DK doporučuje ponechat na MK Rudná stávající úpravu provozu, bez instalace uzamykatelné závory.


Různé
Ing. Marcinov informoval DK o článku uvedeném v Jesenickém týdeníku dne 21.8.2007 týkajícím se docházky členů komisí v období 1. pololetí 2007, ve kterém je uvedeno, že „se závazkem návštěvnosti zasedání si příliš hlavu nelámou ani v dopravní komisi“. Tato informace se nezakládá na pravdě – podle tabulky docházky členů dopravní komise, která byla zpracována p. Navrátilovou a  předána tajemníkovi MěÚ JUDr. Látalovi,  6 členů z celkového počtu 8 členů DK má 100% účast, zbývající 2 členové byli pouze 1x nepřítomni a řádně předem omluveni z jednání.
Ing. Cupal DK sdělil, že stejné informace, které byly předány tajemníky jednotlivých komisí JUDr. Látalovi, byly předány i zástupcům uvedeného tisku. Evidentně zde došlo k uveřejnění zavádějící informace, za tuto skutečnost ovšem nenese Město žádnou odpovědnost – tato je bohužel zcela na vydavateli tisku.

	Bc. Šuranský upozornil na chybějící zpomalovací práh na ul. Zeyerova ve směru od Bezručova.

P. Halouska uvedl, že zpomalovací práh se opravuje a bude zpět nainstalován.

	Bc. Šuranský doporučil provést vodorovné dopravní značení V13a Šikmé rovnoběžné čáry (dopravní stín) v místě před 2 stávajícími parkovacími stáními na nám. Svobody v  křižovatce s ul. Poštovní za účelem zamezení stání vozidla v tomto místě.

Při provádění obnovy vodorovného dopravního značení v dané lokalitě bude provedeno.

	Bc. Šuranský upozornil na parkování vozidel na dlažbě v místě pokračování přechodu pro chodce na ul. Gogolova, vedle svislého dopravního značení vyhrazující parkování pro 2 vozidla Auto BPK.

Situace bude vyřešena v rámci realizace řešení dané lokality dle zpracované projektové dokumentace, jinak se opět jedná o pochybení ze strany řidičů.

	Bc. Šuranský vznesl dotaz, zda již došlo k novelizaci § 28, zák. č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve věci odpovědnosti za udržování schůdnosti chodníků v zimním období. Dle sdělení Ing. Liberdy k novelizaci nedošlo a podle dostupných pramenů a výkladů – jestliže je  Nařízením obce, jako právním předpisem, tato povinnost občanům (vlastníkům sousedních nemovitostí) nadále uložena a  není tato povinnost v rozporu s platnou legislativou a je i vymahatelná.

V nadcházejícím zimním období tudíž bude nadále platné Nařízení č. 3/2001.

	P. Halouska požádal o informaci, v jakém stadiu je k dnešnímu dni projekt řešení bezbariérových tras na území města.

Ing. Cupal sdělil, že odborem IR byl SFDI předložen nedostatečně zpracovaný projekt a tudíž nebyly prozatím městu finanční prostředky přiznány. Stávající projekt bude nutno přepracovat. Dojde k rozdělení na 2 části – 1. část bude zahrnovat chodníky, které sousedí se státními či krajskými silnicemi a 2. část bude obsahovat ostatní části chodníků. Po zpracování odpovídající projektové dokumentace bude město opět žádat o poskytnutí potřebných finančních prostředků.

	P. Halouska informoval DK o provádění ořezů zeleně za účelem dobré viditelnosti svislého dopravního značení.


	Ing. Liberda upozornil na končící platnost územního rozhodnutí na vybudování dvou zálivů pro autobusové zastávky na ul. Lipovská v prostoru před nemocnicí (jaro 2008).

DK doporučuje prodloužení platnosti územního rozhodnutí.

	P. Krátký upozornil na úzký chodník na ul. Lipovská v místě před prodejnou Gramo R a v nejbližším okolí, zejména před prodejnou květin z důvodu vystavení zboží dochází ke značenému zúžení průchozího profilu, kdy chodci musí vstupovat až do vozovky.

P. Krátkému bylo sděleno, že cca před 2 lety došlo ke stavebním úpravám chodníku, kdy bylo provedeno maximální možné rozšíření stávajícího stavu. Další rozšíření chodníku by bylo nutné řešit stavebními úpravami sousedící krajské komunikace s úpravou i protějšího chodníku. 
P. Navrátilová uvedla, že prodej květin před prodejnou je povolen v souladu s vyhl. č1/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, provozovatel prodejny je poučen o nutnosti zachování průchozího profilu šířky chodníku min.1,5m. 
            
	P. Krátký informoval DK o zvýšení frekvence dopravy na ulici Krameriova a porušování dopravního značení B2 Zákaz vjezdu všech vozidel u železničního přejezdu ve směru na ulici Tyršova především vozidly taxislužby a mikrobusem Priessnitzových léč. lázní.

Opět se jedná o nerespektování stávajícího dopravního značení a je třeba provádět častější a důkladnější kontrolu ze strany MP i PČR.

	P . Antoš upozornil na přerostlé túje u č.p. 62 na ulici Slunná, které významným způsobem zhoršují rozhledové poměry.

Ing.Marcinov prověří stávající stav a na příštím jednání DK podá informaci.









      Zapsala : Navrátilová


      Schválil : Ing. Marcinov, předseda komise

