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Zápis č. 19 
ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 11.11.2013 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 
Omluveni: Mgr. Procházka, Mgr. Kaňovský, p. Polák 
Hosté: Ing. Liberda, Ing. Macenauerová, Mgr. Šuranský, Bc. Chmelař, Ing. Cekr, Ing. Halas, 
  
Program: 
 
1. Zahájení 
Předseda Ing. Marcinov přivítal přítomné členy komise a pozvané hosty a zahájil jednání. 
 
2. Kontrola úkol ů z předešlých zasedání 
Rada města na svém 110. zasedání konaném dne 07.10.2013 usnesením č. 3458 vzala na vědomí zápis 
č. 18 ze zasedání dopravní komise (dále jen „DK“), které se konalo dne 09.09.2013. 

 
2.1. Zlegalizování parkování na ulici Průchodní před Základní školou 
 Z jednání se zástupci MKZ a příspěvkových organizací vyplynulo, že není zájem 
 o změnu režimu parkování. 
  
2.2. Odstranění vegetace při výjezdu z parkoviště před IPOSem na ul. Karla Čapka 
 Splněno, přerostlé větve byly ořezány. 
 
2.3. Možnost zřízení stanoviště vozidel taxislužby na Masarykově nám.  
 Na doporučení rady města bude na Masarykově nám. provedena úprava vyhrazeného stání pro 

vozidla MěÚ tak, aby byla uvolněna místa před objektem vinárny pro veřejnost.    
 
2.4. Úprava povrchu místní komunikace Zátiší 
 Rada města uložila usnesením č. 3459 Odboru stavebního úřadu, majetku a investic zařadit 
 opravu povrchu místní komunikace Zátiší do návrhu rozpočtu města na rok 2014.  
 
2.5. Plán zimní údržby  
 Rada města schválila plán zimní údržby místních komunikací na období 2013/2014 usnesením 
 č. 3460.  

Ing. Marcinov vyjád řil velkou nespokojenost s postupem předložení plánu zimní údržby 
zástupcem TS Jeseník p. Polákem, kdy členové DK nebyli upozorněni na významné 
změny oproti loňskému materiálu, i když byl p. Polák dotazován. 

 
2.6. Parkování na ul. Mašínova  
 Projednáváno v bodě č. 5 tohoto zápisu. 
 
2.7. Výměna dopravního značení na ulici Kalvodova  

Možnost výměny značky B13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 
vyznačenou mez nad 2t za omezení 3,5t prověří Technické služby a.s. a to ve spolupráci s 
ODSH. 
Dosud neprojednáno a zůstává jako úkol do příštího zasedání DK. 

 
 

Návrh termínů pro zasedání DK pro rok 2014: 27.01., 17.03., 23.06., 22.09. 
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3. Pacholíky Poštovní ulice  

Žádost ze Základní školy Průchodní o zpětnou instalaci pacholíků na ulici Poštovní předložil 
k projednávání Bc. Chmelař. Tyto byly odstraněny po dopravní nehodě. V současnosti není v místě 
východu ze Základní školy na ulici Poštovní žádná zábrana poskytující bezpečný pohyb dětí.  
Stávající otvory pro umístění pacholíků nevyhovují technickým parametrům, jelikož není dodržen 
bezpečnostní odstup 0,50 m od vozovky místní komunikace. Bylo by nutné je posunout na 
požadovanou vzdálenost. Další možností je umístění podélných květináčů. Nejvhodnějším 
bezpečnostním zařízením je zábradlí. 
Dopravní komise bere informaci na vědomí a upozorňuje, aby byl v případě instalace zábrany, 
dodržen bezpečnostní odstup 0,50m od vozovky. 
 
4. Parkování Pizza JVS  

Oddělení majetku (dále jen „OM“) předložilo DK na vědomí žádost o zřízení vyhrazeného placeného 
parkovacího místa na nám. Svobody naproti provozovny žadatele. 
Dopravní komise bere informaci na vědomí. 
 
5. Dopravní značení ulice Mašínova  

Informaci o odstranění dopravního značení na MK Mašínova podal Bc. Chmelař. Odstranění proběhlo 
na základě stanovení úpravy místního provozu z důvodu změny organizace dopravy. Ulice Mašínova 
je v současnosti průjezdná z obou směrů.  
Dopravní komise bere informaci o odstranění dopravního značení na místní komunikaci Mašínova 
na vědomí. 
 
6. Sjezd na ulici Vodní 

Žádost o vybudování sjezdu k nemovitosti na ulici Vodní, kterou obdrželo OM, předložil pan 
Bc. Chmelař. V době opravy chodníků, která proběhla v září 2013, byla zvýšena obruba, která nyní 
brání vjezdu vozidel na pozemek nacházející se vedle nemovitosti žadatele. Tento pozemek je veden 
v katastru nemovitostí jako zahrada a je majetkem města Jeseník. Žadatel má tento pozemek v nájmu. 
Z dopravního hlediska je navrhované místo vhodné pro vybudování sjezdu.  
 
Návrh usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města obnovit sjezd na pozemek parc. č. 378 v k. ú. Jeseník. 
 
Hlasování: pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
Dopravní komise přijala návrh. 
 
7. Oprava části ulice Vaškova  

Informaci o opravě komunikace a chodníku ulice Vaškova předložil pan Bc. Chmelař. Stalo se tak na 
základě žádosti o odstranění havarijního stavu na ulici Vaškova – úsek od „Květenky“ směrem nahoru 
– po obratiště a stanoviště kontejnerů na separovaný odpad a dále souběžný chodník. Vzhledem ke 
špatnému podloží chodníku a dosluhující betonové dlažbě, bude potřeba jeho celková rekonstrukce. 
Komunikace byla vyspravena na omezený čas, na části chybí poslední vrstva AB. 
Bc. Chmelař upozornil na technický stav této lokality. Bude nutné na komunikaci opravit nevyhovující 
přídlažbu a položit svrchní uzavírací vrstvu, která zabrání úplné destrukci (trhliny a zatékání). Chodník 
vyžaduje výměnu podloží, nahrazení pískového lože za štěrkodrť, a nový povrch, úsek cca 100 m se 
opravuje opakovaně. 
Dopravní komise bere na vědomí informaci o odstranění havarijního stavu chodníku a komunikace 
ulice Vaškova.  
 
8. Řešení odtokových poměrů na ulici Kalvodova 

Žádosti a podněty občanů k řešení odtokových poměrů na ulici Kalvodova předložil pan Bc. Chmelař. 
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Navrhl zařadit řešení odtokových poměrů do investičních akcí města a řešit komunikaci, včetně 
odvodnění, jako celek. Bude nutné provést pasportizaci dešťových vod. Řešení odtoků pouze v části 
ulice, o kterou bylo žádáno, posune problém o úsek dolů po spádu, což by celkovou problematiku 
spíše zkomplikovalo. Odvodnění vzhledem k absenci dešťové kanalizace není možné, napojení na 
jednotnou kanalizaci není rovněž možné z kapacitních důvodů. 
 
Návrh usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města zpracovat studii celé ulice Kalvodova s řešením odtokových 
poměrů dešťových vod.  
 
Hlasování: pro: 4   proti: 0  zdržel se: 0 
Dopravní komise přijala návrh. 
 
9. Chodník na ul. Dukelská 

Podnět občanů na vybudování chodníku podél ulice Dukelská předložila paní Ing. Macenauerová. 
Požadavkem bylo propojení pěší trasy z chodníku pod Albertem k chodníku u prodejny knih 
v křižovatce s ul. nám. Svobody. V místě je provedena pouze plocha v úrovni komunikace pro vozidla 
s rozdílným povrchem a oddělena dlažbou.  S ohledem na vysokou frekvenci chodců a zřejmě 
i umístění obchodního místa (stánek se zeleninou), zde chodci vstupují do vozovky a bývají ohroženi 
projíždějícími vozidly. ODSH doporučil vybudovat chybějící úsek chodníku, v první fázi zadání 
projektové dokumentace pro stavební řízení.  
Komunikace je dostatečně široká a umožňuje tak vybudování chodníku. Zvýšená obruba zajistí 
bezpečnější pohyb chodců. 
 
Návrh usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města zadat projektovou dokumentaci řešící chybějící část 
chodníku mezi ulicí Dukelská a Jiráskova. 
 
Hlasování: pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
Dopravní komise přijala návrh. 
 
10. Místní úprava provozu na ulici Nábřežní před Základní školou 

Z výkonu činnosti autoškol a zkušebního komisaře byl na ODSH podán podnět na změnu stávající 
úpravy provozu na místní komunikaci ulice Nábřežní před základní školou. V současné době je 
v místě, kromě jiného, osazeno dopravní značení č. B20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ s údajem „40“. 
Tato značka je umístěna oboustranně před školou v úseku, kde je vybudován chodník, a také 
jednostranně v místě lávky pro pěší z ulice Šumperská, a to na straně lávky, kde chodci vstupují do 
vozovky.  
Návrh se týká odstranění značení B20a (40) v úseku, kde je vybudován chodník (u školy) a osazení 
značení pro úsek, kde je lávka pro pěší oboustranně, tzn. ponechat předmětné značení na straně lávky 
(od křižovatky s ulicí Karla Čapka) a osadit je také na druhou stranu komunikace (na křižovatku ulice 
Nábřežní a Habrová – od školy), aby DZ bylo nejen pro řidiče projíždějící kolem lávky ve směru od 
křižovatky s ulicí Karla Čapka, ale i pro řidiče projíždějící kolem lávky ve směru od školy a z ulice 
Habrová. 
Proběhla rozsáhlá diskuse k danému bodu s návrhem několika řešení, ale nedošlo u žádného ke shodě 
přítomných. Ing. Marcinov upozornil, že předložený návrh není komplexní a chybí tam úplné řešení 
již stávajícího svislého dopravního značení.  
 
Návrh usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města změnu místní úpravy provozu dle upraveného návrhu. 
 
Hlasování: pro:   2  proti: 0  zdržel se: 2 
Dopravní komise nepřijala návrh. 
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11. Světelná signalizace v křižovatce ulice Lipovská a Dukelská, vč. signalizace pro chodce 

S možností jak zvýšit plynulost provozu a bezpečný pohyb chodců v křižovatkách ulic Lipovská a 
Dukelská (od hotelu Praděd směrem k Revoluční ul.) seznámil přítomné Ing. Liberda. Na základě 
podnětu autoškol prostřednictvím zkušebního komisaře, nechalo ODSH zpracovat orientační cenovou 
nabídku instalace světelné signalizace v křižovatce místní komunikace Dukelská se silnicí III/45319. 
ODSH doporučil, s ohledem na zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu v uvedené 
křižovatce, zadat věc do zásobníku plánovaných investic města Jeseník, a to vzhledem k možné dotaci 
z uvažovaného programu Olomouckého kraje pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu 
v průjezdných úsecích silnic předpokládaného na rok 2014.   
Proběhla rozsáhlá debata k dopravní koncepci v uvedené křižovatce bez dosažení úplné shody. Ing. 
Marcinov uvedl, že k zadání zpracování projektu je potřeba nejdříve předložit opravdu seriózní 
materiály dokazující zvýšení plynulosti provozu v křižovatce po realizaci světelné signalizace 
s ohledem na finanční náklady.  
 
Návrh usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města zpracovat dopravní studii na umístění světelné signalizace 
křižovatky ulic Dukelská a Lipovská. 
 
Hlasování: pro: 2  proti: 1  zdržel se: 1 
Dopravní komise návrh nepřijala. 
 
12. Obnovení komunikace Dětřichov – Zátiší  

OM předložilo dopravní komisi žádost o znovuobnovení pozemní komunikace na pozemcích v k. ú. 
Bukovice u Jeseníka. Tato komunikace by vedla k pozemkům žadatele, na které nemá jinou možnost 
přístupu. Komunikace k pozemku by byla investicí žadatele. Je nutné zvážit, zda má komunikace 
v současnosti opodstatnění.  
 
Návrh usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města obnovení pozemní komunikace. 
 
Hlasování: pro: 1  proti: 1  zdržel se: 2 
Dopravní komise nepřijala návrh. 
 
13. Dopravní značení v obytných zónách na „zónu 30“ 

Ing. Cekr seznámil přítomné s úpravami projektu „zóny 30“ v lokalitě bývalého „sídliště 9. května“ 
a přilehlého okolí. Rozhledové poměry některých křižovatek v lokalitě nesplňují parametry dané 
normou pro „zónu 30“. Plánovaná místní úprava provozu by měla zahrnout i lokalitu za prodejnou 
Albert, ul. Jiráskova.  
Dopravní komise bere informaci na vědomí. 
 
 
Termín dalšího zasedání dopravní komise je stanoven na 27.01.2014. 
 
 
Zapsala:  Pavla Marcalíková 
 
 
Schválil: Ing. Milan Marcinov 
 


