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Zápis č. 20 
ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 27.01.2014 v 15:00 hod. 

 v zasedací místnosti MěÚ Jeseník v budově na Tovární 4/1287 
 

 
Přítomni: 
 
Členové: Ing. Marcinov, p. Fanta, p. Štětka, p. Halouska, Mgr. Procházka, p. Polák 
Omluveni: Mgr. Kaňovský 
Hosté: Ing. Liberda, Ing. Macenauerová, Mgr. Šuranský, Ing. Chmelař, Bc. Urbanová  
  
Program: 
 
1. Zahájení 
Předseda Ing. Marcinov přivítal přítomné členy komise a pozvané hosty a zahájil jednání. 
 
2. Kontrola úkolů z předešlých zasedání 
Rada města na svém 123. zasedání konaném dne 16.12.2013 usnesením č. 3734 vzala na vědomí zápis 
č. 19 ze zasedání dopravní komise (dále jen „DK“), které se konalo dne 11.11.2013. 

 
2.1.  Výměna dopravního značení na ulici Kalvodova 

Technické služby Jeseník a.s. (dále jen „TSJ“) ve spolupráci s odborem dopravy a silničního 
hospodářství (dále jen „ODSH“) prověřili možnost výměny dopravního značení. Výměna 
značky B13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez nad 
2t za omezení 3,5t je možná. Dopravně technický stav komunikace úpravě vyhovuje. P. Polák 
doporučil pod značku umístit dodatkovou tabulku „mimo vozidel TSJ“ popř. dopravní 
obsluhy. 
Žádost a instalaci zajistí oddělení majetku (dále jen „OM“) ve spolupráci s ODSH a TSJ. 

  
2.2.  Pacholíci na ulici Poštovní 

Na základě žádosti ze ZŠ Průchodní, bude v místě východu ze ZŠ na ulici Poštovní 
instalováno zábradlí se svislou výplní. Provedou TSJ. 

 
2.3.  Sjezd na ulici Vodní 

Splněno – sjezd obnoven. 
 

2.4.  Řešení odtokových poměrů na ulici Kalvodova  
Rada města usnesením č. 3735 uložila odboru stavebního úřadu majetku a investic (dále jen 
„OSMI“) zpracovat studii celé ulice Kalvodova s řešením odtokových poměrů dešťových vod. 
V řešení. 
 

2.5.  Chodník na ulici Dukelská 
Rada města uložila OSMI usnesením č. 3736 zadat projektovou dokumentaci řešící chybějící 
část chodníku mezi ulicí Dukelská a Jiráskova. 
V řešení. 
 

2.6.  Obnovení komunikace Dětřichov – Zátiší 
Žadatel řeší s OSMI. Znovuobnovení pozemní komunikace by proběhlo na vlastní náklady 
žadatele. 

 
2.7. Dopravní značení v obytných zónách na „zónu 30“ 

Termín vypracování je prodloužen do března 2014. 
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3. Terénní úpravy Na Středisku  

S opětovnou žádostí o terénní úpravy pozemku parc.č. 1272/15 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, 
jehož vlastníkem je Město Jeseník, seznámila přítomné Bc. Urbanová. Jedná se o vyšlapanou 
pěšinu vedoucí z ulice Na Středisku na účelovou komunikaci vedoucí z obchvatu na ulici 
Horskou v Jeseníku. Terénními úpravami by měla být odstraněna navážka zeminy z uvedené 
parcely, která je příčinou neschůdnosti pěší stezky. 
Vzhledem k povaze, není pěší stezka nikde evidována a není ani zanesena do pasportu 
místních komunikací. Pozemky jsou vedeny jako trvalý travní porost. Město Jeseník v lokalitě 
vybudovalo chodník (na Šumperské ulici), který vede směrem do města, je řádně osvětlen, 
probíhá zimní údržba apod.. Na možné znehodnocení majetku města (navážkou zeminy) 
upozornil Ing. Marcinov. Dále by, díky posunu pěšiny, mohlo dojít k poškození plotu 
v blízkosti této pěší stezky. Pro lepší schůdnost se nabízí plochu štěrkově upravit. 
K bodu proběhla rozsáhlá debata. 
 
Návrh usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města provést terénní úpravy pozemku parc. č.1272/15 v k.ú. 
Bukovice u Jeseníka, dle žádosti občanů. 
 

Hlasování: pro: 4  proti: 1  zdržel se: 1 

Dopravní komise přijala návrh. 
 
4. Dotační tituly 

S možnostmi čerpání finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2014 seznámil 
přítomné Ing. Liberda. Pro rok 2014 byly vypsány 2 dotační tituly v oblasti silničního hospodářství, a 
to na dopravně inženýrská opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích a 
na výstavbu a opravy cyklostezek. V obou případech může být výše příspěvku z rozpočtu 
Olomouckého kraje až 50 % položkových nákladů projektu. Žádosti o poskytnutí příspěvků je nutno 
podat do 25.02.2014. 
Příspěvek na dopravně inženýrské opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních 
komunikacích zahrnuje budování zpomalovacích ostrůvků na vjezdech do obcí, ostrůvků 
usměrňujících dopravu v průtazích obcí, zřizování opticko-psychologických brzd na vozovce, malé 
okružní křižovatky, stavební úpravy přechodů pro chodce, nasvětlení přechodů, popř. jiných opatření 
sloužících k ochraně chodců nebo opatření sloužících ke zvyšování bezpečnosti účastníků silničního 
provozu v průtazích obcí. Příspěvek na tuto oblast je 3 mil. Kč. V Jeseníku se k úpravám nabízí 
přechod pro chodce na ul. Šumperská v blízkosti sídla SCHKOJ, který dosud není bezbariérový.  
Příspěvek v oblasti výstavby a opravy cyklostezek by v Jeseníku mohl být použit na chybějící část 
cyklostezky v místě u podjezdu v lokalitě Za Podjezdem. 
 
Návrh usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města požádat o dotační tituly Olomouckého kraje pro rok 2014 
v případě zpracování projektových dokumentací na úpravu přechodu na ulici Šumperská u 
SCHKOJ a chybějící část cyklostezky Za Podjezdem. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

Dopravní komise přijala návrh. 
 
5. Připojení účelové komunikace Moravolen  

Ing. Liberda opětovně upozornil na absenci SDZ  P4 Dej přednost v jízdě! v místě výjezdu z areálu 
bývalého Moravolenu na místní komunikaci ulice U Bělidla. Jelikož se jedná o připojení účelové 
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komunikace bez dopravního značení, měli by se řidiči v současnosti na tomto místě řídit pravidlem 
„pravé ruky“, což nedodržují. 

Dopravní komise doporučuje radě města doplnit SDZ P4 Dej přednost v jízdě! na připojení účelové 
komunikace a zřízení  VDZ V4 Vodící čára. 
 

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdržel se: 1 

Dopravní komise přijala návrh. 
 
6. Autobusová zastávka „U rybníčku“ 

Na nevyhovující stav autobusové zastávky Jeseník – U rybníčku upozornil Ing. Liberda. Nástupní 
plocha zastávky není zpevněna a po dešti se zde tvoří bláto. Autobusy z tohoto důvodu častokrát staví 
až na komunikaci vedoucí k hotelu „M“. Je třeba řešit zpevnění nástupní plochy, respektive provádět 
častěji údržbu spočívající alespoň ve štěrkové úpravě nástupní (i výstupní) plochy. 
Ing. Chmelař informoval, že v rámci akce odbahnění rybníčku v roce 2014 dojde k posunutí zastávky 
na zpevněnou plochu blíže k Hotelu „M“. Z toho důvodu není řešením stavební úprava zastávky. Do 
doby než proběhne posunutí zastávky, zajistí OM ve spolupráci s TSJ provizorní štěrkovou úpravu 
nástupní a výstupní plochy. 
 
Dopravní komise bere informaci na vědomí.  
 
7. Zeleň ulice Šumperská na silnici I/44 

Z podnětu učitelů autoškol provedl ODSH dne 17.01.2014 šetření, v rámci něhož bylo na silnici I/44 
(u rybárny) zjištěno zasahování keřových větví do jízdního pruhu uvedené silnice. Takovéto větve 
mohou způsobit poškození laku především větších vozidel (autobusy, nákladní automobily). Dochází 
také k zúžení jízdního pruhu a větší vozidla jsou proto psychologicky nucena jezdit blíže do středu 
vozovky, což může ohrožovat BESIP.  
Jelikož se jedná o průjezdní úsek v zastavěném území města Jeseník, je nutné, aby úpravu/ořez této 
zeleně/dřevin zajistilo OM ve spolupráci s TSJ. 
Jak upozornil Ing. Marcinov, takových míst je na území města Jeseník více. Zmínil konkrétně 
parkovací plochu na ulici 28. října, kdy živý plot zasahuje do podélného stání před „nonstop barem“ 
a ztěžuje tak výstup ze zaparkovaných vozů. 
OM ve spolupráci s TSJ zajistí ořez dřevin. 
 
Dopravní komise bere informaci na vědomí.  
 
8. Parkovací místa ulice Dukelská 

S návrhem vytvoření nových parkovacích míst na ulici Dukelská seznámil přítomné p. Fanta. Kapacita 
(šířka) vozovky, dle jeho názoru, umožňuje vytvořit 7 až 8 nových parkovacích míst ve směru jízdy 
podél obrubníku chodníku ulice Dukelská. V současné době řidiči v místě již tak nelegálně běžně 
parkují.  
Umístění podélného stání v tomto místě, podle Ing. Marcinova, nevyhovuje normám, sporné je 
i umístění v křižovatce. 
K bodu proběhla debata. 
 
ODSH a OM ve spolupráci s Policií ČR provede místní šetření a projedná možnost vybudování 
parkovacích míst v uvedené lokalitě.  
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9. Odkup části pozemku z pozemkové parcely č. 56/1 v k.ú. Seč u Jeseníka 

OM předložilo k projednání žádost o odkup pozemkové parcely č. 56/1 o výměře 1537 m2 v k.ú. Seč 
u Jeseníka. Jedná se o jediný přístup a příjezd po účelové komunikaci k chatové osadě, ve které žadatel 
vlastní nemovitosti. OM nedoporučuje prodej pozemku z důvodu zajištění jediného přístupu 
k nemovitostem ostatních vlastníkům po účelové komunikaci. 
 
Návrh usnesení: 
Dopravní komise nedoporučuje radě města prodej části pozemkové parcely č. 56/1 v k.ú. Seč 
u Jeseníka. 
 

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdržel se: 1 

Dopravní komise návrh přijala. 
 
10. Různé 
 

10.1. Parkovací automaty 

Na časté poruchy parkovacích automatů zejména na Masarykově nám. upozornil Mgr. 
Šuranský. Je nutné označit nefunkční parkomaty a umístit odkaz na funkční nejbližší 
parkomaty. Problematikou se budou zabývat TSJ. 

 
 
 
Termín dalšího zasedání dopravní komise je stanoven na 17.03.2014. 
 
 
Zapsala:  Pavla Marcalíková 
 
 
Schválil: Ing. Milan Marcinov 
 


