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Zápis č. 14 
ze zasedání dopravní komise, které se uskutečnilo dne 16.01.2013 v 15:00 hod. 

 v zasedací místnosti MěÚ Jeseník v budově Tovární 1287/4 
 

 
Přítomni: 
 
Členové: Ing. Marcinov, Halouska, Fanta, Mgr. Procházka, Polák 
Omluveni:  Mgr. Kaňovský, Štětka 
Hosté: Ing. Liberda, Ing. Macenauerová, Ing. Cabadaj, Mgr. Šuranský 
 
 
Program: 
 
1. Zahájení 

Předseda Ing. Marcinov přivítal přítomné členy komise a pozvané hosty a zahájil jednání. 
 
2. Kontrola úkolů z předešlých zasedání (vč. bodu č. 9) 
 

2.1. Technická vybavenost Krameriova II.  
Zastupitelstvo města po projednání rozporů, které se během řízení vyskytly, schválilo 
zřízení pracovní skupiny složené ze zástupců z řad stavebníků, dvou členů výboru pro 
strategický rozvoj a investice, dvou členů dopravní komise a zástupců vedení města 
Jeseník. Tato pracovní skupina bude řešit situaci na ul. Thámova. 

 
Návrh zástupců dopravní komise: 
Dopravní komise navrhuje Ing. Marcinova a pana Fantu. 
Hlasování: Pro: 5  proti: 0 zdržel se: 0 

 
2.2. Zápis Dopravní komise č. 13 byl předložen a schválen na 81. zasedání Rady města, 

které se konalo dne 17. prosince 2012. 
 

2.3. Oprava ulice Myslbekova  
Rada města ukládá oddělení investic a rozvoje usnesením č. 2593 zařadit opravu 
místní komunikace Myslbekova do zásobníku investičních akcí k rozpočtovému 
výhledu při jeho nejbližší aktualizaci. Ing. Cabadaj doplnil, že Technické služby 
Jeseník a.s. provedou v jarních měsících základní údržbu, tzn. zasypání výtluků apod. 

 
2.4. Masarykovo nám. - olejové skvrny  

Technické služby provádí průběžné čištění povrchu. 
 

2.5. Parkoviště u Jesenické nemocnice, Lipovská ulice  
Tímto podnětem se bude zabývat paní starostka, která přislíbila jednání s vedením 
Jesenické nemocnice. 
 

2.6. Obytné zóny ve městě Jeseníku v lokalitě horní Dukelská 
Rada města ukládá usnesením č. 2594 oddělení majetku města zpracovat jednoduchou 
studii lokality horní Dukelská a to změnou organizace dopravy z obytné zóny na 
zónu 30. Dopravní komise projedná tento bod v rámci bodu č. 7 (Informace o závěrech 



 2 

státního odborného dozoru ve věci místní úpravy provozu na PK se zaměřením na 
obytné zóny v lokalitě bývalého „sídliště 9. května“ a přilehlého okolí). 

 
2.7. Ulice Jiráskova (mateřská školka) 

Úkol splněn. Dle místního šetření, které provedl Odbor dopravy a silničního 
hospodářství, je obytná zóna řádně označena dopravním značením „obytná zóna“. 
Není tedy zapotřebí řešit úpravu nesprávného značení. 
 

2.8. Instalace svodidel Seč  
Rada města neschvaluje usnesením č. 2595  instalaci svodidel u pozemku parc.č. 15/2 
v k.ú. Seč u Jeseníka 
 

2.9. Obnova dopravního značení MK Kostelní 
Rada města neschvaluje změnu místní úpravy provozu na ulici Kostelní a to 
usnesením č. 2596. 
 

2.10. Oprava MK Lipovská  
Rada města ukládá usnesením č. 2597 oddělení investic a rozvoje zařadit úpravu 
místní komunikace Lipovská - část do zásobníku investičních akcí k rozpočtovému 
výhledu při jeho nejbližší aktualizaci. 
 

2.11. Ulice Seifertova 
Rada města nesouhlasí dle usnesení 2598 se zjednosměrněním provozu místní 
komunikace Seifertova. 
 

 Dopravní komise projednala návrh Mgr. Kaňovského, který žádá o změnu termínu zasedání 
dopravní komise na pondělí popř. pátek. 
Hlasování:  Pondělí   pro 4   proti 0  zdržel se 1 
 
Dopravní komise následně upravuje plánované termíny zasedání dopravní komise 
v roce 2013 a to na : 11.3., 13.5., 17.6., 9.9. a 11.11. 

 
3. Ulice Smetanova – kanalizační poklopy  

Pan Fanta upozornil na propadlé kanalizační poklopy na komunikaci ul. Smetanova (od 
křižovatky ulic 28. října a Šumperská, až po kruhový objezd u Jesenky). Některé již téměř 
10cm pod úrovní vozovky.      
 

Dopravní komise se dohodla, že Odbor dopravy a silničního hospodářství upozorní na závady 

Ředitelství silnic a dálnic. Současně bude dán podnět i ze strany Policie ČR, DI Jeseník. 

 

4. Ulice Fučíkova – návrh na přejmenování 
Pan Fanta upozornil na chybějící označení ulice Fučíkova, zároveň navrhl změnu názvu 

ulice a to na ulici Miloše Kočky.  
K chybějícímu označení Ing. Cabadaj podotknul, že cedule mohly být odstraněny při 

opravě fasád objektů, které probíhaly v minulých letech. Přislíbil zajištění nápravy a opětovné 
označení ulice. 

Dle názoru Ing. Marcinova dopravní komisi nepřísluší předkládat radě města návrhy na 
změnu názvu ulice. Dále upozornil na finanční náročnost, kterou by změna názvu ulice 
s sebou nesla. 
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Ing. Cabadaj doplnil, že návrh na změnu ulice mohou podávat občané města 
prostřednictvím Odboru stavebního úřadu, majetku a investic, který jej předloží na zasedání 
rady města a následně na zasedání zastupitelstva města. 
 
5. Změna dopravního značení výjezdu z jednosměrné ulice Dukelská (kolem polikliniky 

ve směru od Pradědu k OD Kaufland) 
Pan Fanta upozornil na problém při vyjíždění z jednosměrné ulice Dukelská. Řidiči při 

výjezdu z této jednosměrné ulice (většinou odbočující vlevo – zpátky k Albertu, nahoru na ul. 
Boženy Němcové, nebo směrem po Dukelské ke koupališti) nedokáží bezpečně odhadnout 
rychlost a vzdálenost přijíždějícího vozidla po hlavní vozovce (z obou směrů). Dochází tak 
často k nepříjemnému omezení a někdy i ohrožení vozidel na hlavní komunikaci. Problém 
většinou vzniká protože, řidič jedoucí směrem ke koupališti musí přejet přes odbočovací 
jízdní pruh, než se zařadí do svého, v požadovaném směru.  

Odstranění části keřů na pravé straně komunikace, by mohlo podle Mgr. Procházky zlepšit 
špatný výhled zprava. Keře se nachází na pozemku ve vlastnictví Ambulantních služeb. 

Ing. Marcinov se přiklání k ponechání dosavadního značení „Dej přednost v jízdě“. Každý 
z řidičů musí odhadnout, kdy, i přes značku „Dej přednost v jízdě“, je potřeba zastavit. 
 
Návrh na usnesení:  
DK doporučuje Radě města realizaci změny dopravního značení-nahradit stávající dopravní 

značení P4 Dej přednost v jízdě!  za dopravní značku P6 Stůj, dej přednost v jízdě! 

Hlasování: pro 1  proti 4  zdržel se 0 

Dopravní komise nedoporučuje změnu dopravní značky na P6 Stůj, dej přednost v jízdě! 

 

6. Informace o zřízení nové autobusové zastávky MHD, včetně obratiště u vlakového 
nádraží v Jeseníku, návrh změny organizace dopravy  
Na základě ohlášení stavby bylo na ul. Nádražní v těsné blízkosti vlakového nádraží 

Jeseník vybudováno obratiště pro autobusy, včetně prodloužení chodníku a zřízení nové 
autobusové zastávky. Zastávka autobusu, vč. obratiště, je v provozu od doby platnosti nových 
jízdních řádu dne 9. prosince 2012. V prostoru přednádraží tak byla změněna organizace 
dopravy. Došlo i k nárůstu autobusové dopravy v předmětné lokalitě.  

Neukázněností některých řidičů, kteří svá vozidla začali odstavovat na ul. Nádražní, 
dochází k omezení autobusové dopravy. Jedná se zejména o případy, kdy jsou vozidla 
zaparkována v prostoru před bývalou autobusovou zastávkou. Pro autobusy jedoucí ve směru 
z a do lázní tak nezbývá dostatečný prostor k bezpečné jízdě.  

V návaznosti na vybudování uvedené zastávky a obratiště, zvýšení autobusové dopravy, 
byl s ohledem na zlepšení rozhledových poměrů v křižovatce MK ul. Nádražní 
s ul. Puškinova (silnice III/45318 jedná se o křižovatku blíže k centru města), dán opakovaný 
podnět na pokácení stromu (dle informace OŽP se jedná o vzácný topol bílý) na pozemku 
parc.č. 1757 v k.ú. Jeseník. 
Členové dopravní komise diskutovali o možnostech řešení. 
 

Návrh usnesení: 
1. Dopravní komise doporučuje k odsouhlasení v lokalitě zvýšit dohled PČR nad dodržováním 

obecné úpravy provozu, příp. osadit dopravní značení č. B28 Zákaz zastavení nebo č. B1 

Zákaz vjezdu, a to obousměrně v části MK ul. Nádražní mezi křižovatkami před bývalou 

autobusovou zastávkou (křižovatka s ul. Puškinova (silnice III/45318) blíže k žel. přejezdu 

a křižovatka s ul. Nádražní). 

Hlasování: pro 0  proti 1  zdržel se 4 

Návrh nebyl přijat. 
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2. V případě že by nebylo odborem životního prostředí povoleno pokácení uvedeného stromu, 

navrhuje dopravní komise provedení stavebních úprav křižovatek ul. Nádražní s III/45318, a 

to tak, že křižovatka blíže k žel. přejezdu, kde jsou lepší rozhledové poměry, bude upravena i 

pro výjezd autobusů směr centrum města Jeseník a křižovatka blíže k městu bude zaslepena, 

průjezd zde již nebude umožněn.  

Hlasování: pro 0  proti 2  zdržel se 3 

Návrh nebyl přijat. 

 

Dopravní komise se dohodla na zvýšeném dozoru dodržování obecné úpravy provozu a to 

Policí ČR a Městskou policií. 

 

7. Informace o závěrech státního odborného dozoru ve věci místní úpravy provozu na 
PK se zaměřením na obytné zóny v lokalitě bývalého „sídliště 9. května“ a přilehlého 
okolí  
MěÚ Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství,  podává informaci o výsledku 

státního odborného dozoru provedeného Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odborem 
dopravy a silničního hospodářství, se zaměřením na místní úpravu provozu na místní 
komunikaci s užitím SDZ č. IP 26a (Obytná zóna) na ul. Boženy Němcové, U Kasáren, 
Dukelská, Wolkerova, Slezská, Moravská, Beskydská, Mánesova, Čechova, Klicperova, vše 
v k. ú. Jeseník.  

Na základě kontrolního zjištění Krajského úřadu Olomouckého kraje, MěÚ Jeseník, odbor 
dopravy a silničního hospodářství, vyzve vlastníka místní komunikace ke sjednání nápravy a 
to tak, že v první fázi uloží vlastníku MK předložit nový návrh SDZ ve výše uvedených 
obytných zónách s možností nahradit sávající SDZ č.  IP26a a IP 26b „zónou 30“ – SDZ č. IP 
25a a IP 25b. Ve druhé fázi MěÚ Jeseník ODSH vyzve vlastníka MK k provedení změny 
SDZ v dané lokalitě na základě předloženého návrhu dopravního značení, které bude nově 
stanoveno po projednání s příslušným orgánem Policie ČR. 

V rámci tohoto řízení bude řešena i obytná zóna v lokalitě horní Dukelská. 
 
Návrh na usnesení:  
Dopravní komise bere na vědomí závěry provedeného státního odborného dozoru v dané věci 

a doporučuje RM zadat zpracování studie – Návrhu dopravního značení ve vymezených 

obytných zónách a nahradit tyto obytné zóny „zónou 30“. 

 

Hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0 

 

Dopravní komise doporučuje radě města zadat zpracování studie - Návrhu dopravního 

značení ve vymezených obytných zónách a nahradit tyto obytné zóny „zónou 30“. 

 
 

8. Podnět veřejného dopravce k dovybavení autobusových zastávek v k.ú. Jeseník 
přístřešky  
Podnět z odborové schůze zaměstnanců – řidičů VEOLIA Transport přednesl Ing. 

Liberda. Město Jeseník by si jako lázeňské město zasloužilo kvalitní autobusové zastávky, dle 
jejich názoru tomu tak není. Zastávka Kalvodova nemá vybudovanou nástupní hranu 
zastávky, rovněž tak zastávka U rybníčku. U mnoha zastávek ve městě chybí přístřešky, které 
by se měly v budoucnu vybudovat. V nejbližší době bude dle sdělení Ing. Cabadaje 
realizována zastávka a přístřešek na ul. Lipovská (u prodejny Lichtenberg). 
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Návrh usnesení: 
Dopravní komise doporučuje vybudovat nástupní hranu u autobusové zastávky Kalvodova. 

Hlasování: pro 3  proti 0  zdržel se 2  

Dopravní komise nepřijala návrh. 
 
9. Informace o přijatých usneseních Rady města s ohledem na zápis č. 13 z dopravní 

komise  
Viz bod č. 2 

 
10. Různé 
 

10.1. Odkup částí pozemků z pozemkových parcel č. 92/1 a č. 92/6, v k.ú. Jeseník  
Oddělení majetku předkládá k projednání žádost pana Kowalczeho o odkup pouze části 

pozemku o výměře cca 120 m2 z p. č. 92/1 (výměra pozemku 242 m2) a cca 100 m2 z p.č. 92/6 
(výměra pozemku 171 m2) , obě v k.ú. Jeseník.  

Pozemky p.č. 92/1, zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr a p.č. 92/6, ostatní plocha - 
ostatní komunikace jsou zatíženy věcnými břemeny chůze a jízdy pro sousední nemovitosti 
č.p. 828 a č.p. 829. Dle platného územního plánu města se pozemky nachází ve smíšeném 
území. 

Prodej pozemků byl již několikrát předložen k projednání v orgánech obce, zájemci 
z důvodu výše kupní ceny neuzavřeli kupní smlouvu. Vždy se jednalo o prodej celých výměr 
pozemků. 

Ing. Marcinov zastává názor, že by se měl pozemek prodávat jako celek. V případě dělení 
by zůstala zbylá část s největší pravděpodobností neprodejná.  
 
Návrh usnesení 
Dopravní komise doporučuje radě města prodej části pozemku o výměře cca 120 m

2
 z p. č. 

92/1 (výměra pozemku 242 m
2
) a cca 100 m

2
 z p.č. 92/6 (výměra pozemku 171 m

2
) , obě 

v k.ú. Jeseník 

Hlasování: pro 0   proti 2  zdržel se 3 

Dopravní komise nepřijala návrh. 

 

10.2. Odpověď ŘSD k problematice ČHS 
Dopravní komise vzala na vědomí vyjádření Ředitelství silnic a dálnic k opravě 
Červenohorského sedla (jižní strany). 
 
 
 
Termín dalšího zasedání dopravní komise je stanoven na 11.03.2013. 
 
 
 
Zapsala:  Pavla Marcalíková 
Schválil: Ing. Milan Marcinov 


