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Zápis č. 17 
ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 17.06.2013 v 15:00 hod. 

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

 
Přítomni: 
 
Členové: Ing. Marcinov, p. Fanta, p. Štětka, p. Polák, p. Halouska 
Omluveni: Mgr. Procházka, Mgr. Kaňovský 
Hosté: Ing. Cabadaj, Ing. Liberda, Ing. Macenauerová, Mgr. Šuranský, Bc. Urbanová, Bc. Chmelař, 
Mgr. Hanulík 
 
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 96. zasedání konaném dne 17.06.2013 usnesením č. 3152 vzala na vědomí zápis 
č. 16 ze zasedání dopravní komise (dále jen „DK“), které se konalo dne 13.05.2013. 

 
2.1. Odstavování vozidel na ulici Vodní a Tovární před objektem Vinotéky – Zdravá kavárna 

Jednání je v průběhu. Oddělení majetku upřesňuje umístění čtyř parkovacích míst.  
 

2.2. Zklidnění ulic Komenského a Školní 
 Oddělení investic a rozvoje v současnosti zpracovává podklady k žádosti o územní rozhodnutí. 

Změna značení zón na ulicích Komenského a na ul. Školní bude řešena ve stavebním řízení.  
 
2.3. Umístění zrcadla na ulici Kalvodova 

 Rada města ukládá usnesením č. 3153 oddělení majetku zpracovat jednoduchou dokumentaci 
na odkanalizování (usměrnění) dopravy v křižovatce ulic Kalvodova a Sokola Tůmy zřízením 
vodorovného dopravního značení. 

 
2.4. Umístění dopravního značení na ulici Krameriova 
 Rada města nedoporučuje usnesením č. 3154 umístění dopravní značky B32 Jiný zákaz 

„Průjezd zakázán“ na ulici Krameriova. 
 
2.5. Zařazení účelové komunikace „Za Billou – garáže“ do plánu zimní údržby 

Rada města ukládá usnesením č. 3155 oddělení majetku zařadit do plánu zimní údržby 
příjezdovou komunikaci od sjezdu parkoviště Billa po první garáže. 

 
3. Návrh územního plánu Jeseník 
S konečnou podobou návrhu územního plánu (dále jen „ÚP“) města Jeseníku seznámil členy DK 
Ing.  Cabadaj. Tento by měl být projednáván a schválen na mimořádném zasedání zastupitelstva města  
dne 25.07.2013. V současnosti jsou zaslány dotčeným orgánům žádosti o stanoviska.  
Z hlediska dopravních staveb Ing. Cabadaj zmínil novou přeložku silnice 1/44 (úsek vedoucí 
z Jeseníku - Bukovic pod Křížovým Vrchem přes Českou Ves do Mikulovic).  Napojení tzv. severního 
obchvatu bylo řešeno společně s ŘSD. Jejich požadavkem je, aby bylo v ÚP prokázáno, že nová 
křižovatka splňuje  všechny parametry vyhlášky a předpisů ČSN.  Z tohoto důvodu byl tento úsek 
z ÚP vyňat a bude dále řešen v první změně ÚP Jeseník.  
  

Dopravní komise bere informaci na vědomí. 
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Přesunutý bod: 
 
7.3 Technická mapa města Jeseník, pasporty 

Informace o technické mapě města Jeseník vč. pasportů podal společně s Mrg. Hanulíkem 
Ing. Cabadaj. V rámci technologických center město zakoupilo program MARUSHKA od firmy 
GEOVAP, ve kterém se postupně doplňují a zpracovávají data, mimo jiné např. dopravní značení ve 
městě, zimní údržba apod. Nyní město vlastní zpracované pasporty místních komunikací, veřejného 
osvětlení a zeleně. Každý pasport má pouze dvě licence, přičemž jednou disponují Technické služby 
Jeseník a druhou zaměstnanec MěÚ Jeseník, oddělení majetku. Základní informace např. kategorie 
zimní údržba bude v budoucnu sloužit i občanům. 

 
Dopravní komise bere informaci na vědomí. 
 
4. Schválení priorit dopravních staveb na silnicích II. a III. tříd ve vlastnictví Olomouckého 

kraje na území města Jeseníku a podpora dopravního napojení Jesenicka s vnitrozemím 

Město Jeseník obdrželo žádost Olomouckého kraje o vyjádření k prioritám oprav dopravních staveb na 
silnicích II. a III. tříd ve vlastnictví Olomouckého kraje.  Odbor dopravy a silničního hospodářství po 
dohodě s vedení města vymezilo silnice nacházející se pouze na území města Jeseník. Zastupitelstvu 
města Jeseník totiž nepřísluší rozhodovat za jiné obce v okrese Jeseník.  
Prioritní stavbou byl vyhodnocen  Rejvízský most, ev.č. 453 – 001, dále pak chodník na ul. Lipovská 
a také oprava chodníku na ulici Rejvízská. Dalším krokem je navrhována oprava ulice Priessnitzova. 
Pro spojení Jesenicka s vnitrozemím je nezbytné přikročit k opravě silnice I/44 (Červenohorské sedlo 
– jih) a dále odstranit dopravní závady na silnici II/369 přes Ramzovské sedlo. Nejnutnější rozsah 
opravy silnice č. II/369 spočívá ve vybudování nového viaduktu (mimoúrovňové křížení tratě 
s potřebnými parametry) a přídatný pruh pro pomalá vozidla v úseku katastrů Ostružná a Branná. 
Z výše uvedených důvodů, i při možných krizových situacích, je nutné provést nezbytné úpravy na 
výše uvedených dopravních tepnách.  
Zastupitelstvo města schválilo na svém 23. zasedání konaném dne 13.6.2013 usnesením č. 1056 
priority v oblasti dopravních staveb vztahujících se k silnicím II. a III. tříd ve vlastnictví Olomouckého 
kraje na území města Jeseníku v pořadí dle důvodové zprávy a také usnesením č. 1057 deklarovalo 
požadavek na zlepšení dostupnosti Jesenicka z vnitrozemí opravou silnic I/44 (Červenohorské sedlo - 
jih) a II/369 (Ostružná - Branná), dle důvodové zprávy. 
Pan Fanta upozornil, že v seznamu navrhovaných oprav chybí dopravní spojení vedoucí přes Videlský 
kříž. Ten se ovšem nachází na území okresu Bruntál, Moravskoslezský kraj.  
 
Dopravní komise bere informaci na vědomí. 

 
5. Vyhodnocení zimní údržby 

Zimní údržba byla prováděna dle Plánu zimní údržby, který byl projednán, doplněn a schválen Radou 
města Jeseníku na 72. zasedání dne 8. října 2012 usnesením č. 2308. S jejím průběhem DK seznámil 
pan Polák.           
První přímý zásah v tomto zimním období byl proveden již 27.10.2012, kdy napadlo 15 cm sněhu. 
Měsíce listopad a prosinec byly teplotně nadprůměrné a srážkově podprůměrné. Vydatnější spad 
sněhu nastal až po 10.1.2013, kdy přes noc a dopoledne napadlo 15 cm sněhu a do 18.1.2013 připadlo 
dalších 25 cm nového sněhu. Konec ledna a začátek února se vyznačoval nadprůměrnými denními 
teplotami (+ 10 st. C a vydatný déšť). Koncem měsíce února ve dnech 19.2. – 24.2.2013 napadlo 
přibližně 75 cm sněhu. Kolem komunikací se vytvořily bariéry, které se na nepřehledných a úzkých 
komunikacích musely odstraňovat, tak aby byly zachovány rozhledové poměry zejména na 
přechodech pro chodce a v křižovatkách. Do poloviny března to již vypadalo, že zima je u konce, ale 
opak byl pravdou. Koncem března a začátkem dubna připadlo cca 50 cm mokrého sněhu. Poslední 
zásah byl proveden dne 8.4.2013, s nástupem jarního počasí bariéry kolem komunikací rychle 
roztávaly. Prakticky od 9.4.2013 Technické služby Jeseník a.s. zahájily úklid po zimní údržbě. 
Kalamitní situace v tomto zimním období vyhlášena být nemusela. Na některých komunikacích 
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v centru města musel být sníh odvážen opakovaně. V uplynulém zimním období neuhodily tak velké 
mrazy jako v předchozím zimním období, kdy teploty přesahovaly přes – 20 st. C. Zimní údržba byla 
rozložena na 7 kalendářních měsíců.   
Průběh zimní údržby byl průběžně konzultován s MěÚ odborem stavebního úřadu, majetku a investic, 
oddělením majetku.  Po celé zimní období nevznikly žádné závažné problémy z hlediska sjízdnosti 
a schůdnosti MK a běžné problémy se řešily operativně dle sdělení p.Poláka.  Lhůty k obnovení 
sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací byly vždy splněny dle sdělení p.Poláka. 
Ing. Marcinov upozornil na nesrovnalosti v návrhu na zařazení komunikací, na kterých se zimní 
údržba neprovádí, týkající se bodu Na Úbočí odbočka  k č.p. 409  a č.p. 410 (veterina). Je nutné 
upřesnit, které části se tento návrh týká. 
Přeřadit komunikaci ul. Strmá do druhého pořadí zimní údržby navrhl pan Halouska. Vzhledem 
k příliš příkrému svahu je tato komunikace v zimně často nesjízdná.  
Pan Fanta navrhl doplnit a zohlednit v plánu zimní údržby operativní odstranění souvislé vrstvy ledu. 
Ing. Marcinov uvedl, že odstraňování náledí již schválený plán zimní údržby na roky 2012-2013 řeší. 
 
Návrh usnesení: 
Dopravní komise doporučuje přeřazení ulice Strmá do druhého pořadí plánu zimní údržby. 

Hlasování: pro: 4  proti: 1  zdržel se: 0 

Dopravní komise přijala návrh. 
 

6. Analýza stavu místních komunikací 

Analýzu stavu místních komunikací předložil pan Polák. Obsahuje seznam komunikací s orientačním 
odhadem nákladů na opravu. Ing. Cabadaj doplnil informaci z 96. zasedání RM, která usnesením 
č. 3158. schválila uzavření Dodatku č. 72 k Mandátní smlouvě č. 1/96 uzavřené mezi městem Jeseník 
a Technickými službami Jeseník a.s. – rozsah údržby a správy majetku v roce 2013, vč. jmenovitých 
akcí (navýšení běžné údržby, která se na komunikacích musí provádět). Ucelený materiál týkající se 
analýzy stavu MK a to nejen z pohledu ceny, ale také projektové dokumentace, ze které vyplyne 
prioritní pořadí řešení oprav se bude zpracovávat v měsících červenci a srpnu 
 

Dopravní komise bere informaci na vědomí.  

 
7. Různé 
  

7.1.  Prodeje pozemků 
OMM obdrželo dne 6.6.2013 žádosti – nabídky na odprodej popř. pronájem pozemků na 
ulici Lipovská a to parc.č. 195/3, 197/1, 198/1 v k.ú. Jeseník, vedené v místním pasportu jako 
místní komunikace a parc.č. 195/9 a 195/11 v k.ú. Jeseník, vedené jako účelová komunikace. 
Původními vlastníky byly plynárny, které uvedené pozemky prodávali v rámci celku. Město vedlo 
v minulosti neúspěšné jednání o narovnání majetkoprávních vztahů.  Jedním z podkladů pro 
rozhodování, bude znalecký posudek, který pozemky zhodnotí.  
Na pozemcích vedených v pasportu jako místní komunikace je umístěna asfaltová komunikace 
dále chodník, přechod pro chodce a zeleň. Z pohledu DK je v zájmu města majetkoprávně vyřešit 
vztahy a odkoupit pozemky pod MK. 
Účelová komunikace je využívaná soukromými subjekty. Slouží jako vstup - příjezd do areálu 
bývalých plynáren, dále jej využívají vlastníci objektu č.p. 447 a slouží také jako příjezd do plnící 
stanice CNG spol. Bonett Gas.  
Z debaty vyplynuly dva návrhy usnesení: 
 
1. Návrh usnesení: 
 Dopravní komise navrhuje radě města odkoupit pozemky parc.č. 195/3, 197/1, 198/1 

v k.ú. Jeseník vedené jako místní komunikace. 
  

 Hlasování: pro:5  proti: 0  zdržel se: 0 
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 Dopravní komise návrh přijala. 
 

2. Návrh usnesení: 
 Dopravní komise nedoporučuje radě města odkoupit pozemky parc.č. 195/9 a 195/11 
 v k.ú. Jeseník vedené jako účelová komunikace. 
  

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

 Dopravní komise návrh přijala. 
 

 7.2 Rozšíření chodníku 

Dne 15.5.2013 obdrželo OMM žádost o rozšíření chodníku na náměstí Svobody před domy 
č.p. 823 a č.p. 824, tak jak je rozšířen před vedlejším domem č.p. 1348. Rozšíření před 
č.p. 1348 vzniklo při rekonstrukci objektu, kdy byla z důvodu umístění lešení vybudována 
přeložka chodníku. Tento chodník byl po dokončení oprav objektu městu darován 
a v současnosti jej využívají prodejci textilu k vystavení zboží. Takto umístěné zboží je 
v rozporu s vodící linií pro nevidomé a slabozraké, zužuje průchozí profil a komplikuje pohyb 
chodců v jednom z nejexponovanějším místě v Jeseníku.  
Z debaty vyplynula nutnost komplexně řešit veškeré vystavené zboží na všech místních 
komunikacích na území města Jeseník. Dopravní komise se bude tímto bodem zabývat na 
některém z příštích zasedání. Oddělení majetku připraví podklady (vyhláška, tržní řád). 

 
 Návrh usnesení: 
 Dopravní komise nedoporučuje radě města rozšíření chodníku. 
 
 Hlasování: pro: 4  proti: 0  zdržel se: 1 

 Dopravní komise návrh přijala. 
 

 7.3 Technická mapa, pasporty (řešeno viz výše) 
 

7.4  Návrh na možné umístění svislé dopravní značky č. E13 Text „MIMO CYKLISTY“ 
pod svislou dopravní značkou B2 Zákaz vjezdu všech vozidel na ulicích Tkalcovská, 
Vančurova, Zeyerova, Žižkova 

S podnětem občanů bydlících v lokalitě ulic Tkalcovská, Vančurova, Zeyerova a Žižkova 
seznámil DK Ing. Liberda. Navrhují umožnění obousměrného provozu pro cyklisty v dané 
lokalitě a to umístěním svislé dopravní značky č. E13 Text „MIMO CYKLISTY“ pod svislou 
dopravní značku B2 Zákaz vjezdu všech vozidel. V uvedených lokalitách bylo provedeno za 
účasti MěÚ Jeseník, ODSH a Policie ČR, DI Jeseník místní šetření, na kterém byly zjištěny 
technické parametry dotčených komunikací (především šířka komunikací).  
Komunikace ulice Tkalcovská splňuje parametry pro obousměrný provoz cyklistů, ale ul. 
Žižkova i Zeyerova v některých místech nesplňují ani šířku 4 m, komunikace Vančurova 
vzhledem k zařazení do obytné zóny by obousměrný provoz pro cyklistů umožnila.  
Proběhla rozsáhlá debata k tomuto bodu.  
 
Návrh usnesení: 
Dopravní komise doporučuje umístění svislé dopravní značky č. E13Text „MIMO 
CYKLISTY“ pod svislé dopravní značky B2 Zákaz vjezdu všech vozidel  v lokalitě na ulicích 
Tkalcovská, Vančurova, Zeyerova a Žižkova. 
 

Hlasování: pro: 1  proti: 0  zdržel se: 4 

Dopravní komise návrh nepřijala. 
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7.5 Nevhodné umístění velkoobjemových kontejnerů 

Na nevhodné umístění sběrných velkoobjemových kontejnerů v prostoru křižovatky ulic 
Jaroslava Ježka a Denisovy a křižovatky ulic Sokola Tůmy a Kalvodovy upozornil 
Ing. Marcinov. Tyto kontejnery brání v rozhledech a bezpečném průjezdu křižovatkami.  
Ing. Cabadaj upřesnil, že rozvoz kontejnerů zajišťuje odbor životního prostředí ve spolupráci 
s Technickými službami Jeseník a.s.. 

 
Dopravní komise doporučuje radě města upozornit OŽP na nevhodné umístění 
velkoobjemových kontejnerů v rozhledových polích  křižovatek ulic Jaroslava Ježka a 
Denisovy a křižovatky ulic Sokola Tůmy a Kalvodovy. 

 
7.6 Vodorovné dopravní značení ulice Schubertova 

Informaci o řešení parkování vozidel v ulici Schubertova podal Ing. Marcinov. Řešením je 
vodorovné dopravní značení, široký pruh 3,5 m bude zachován a v ulici bude zóna zákazu 
stání mimo vyhrazená parkoviště.  
 
7.7 Vjezdové brány OC Kaufland 

O blížícím se zahájení stavebního řízení pro společnost Kaufland Česká republiky na stavbu 
OC Kaufland Jeseník – vjezdové brány (úprava komunikací) informovala Ing. Macenauerová.  

 
 7.8 Obchvat autobusového nádraží 

Pan Fanta upozornil na nedostatečně opravený povrch vozovky na obchvatu autobusového 
nádraží. Nerovnosti v místech uložení kanalizačních poklopů jsou stále nebezpečné.  
Ing. Marcinov informoval, že Ředitelství silnic a dálnic zadalo objednávku na opravu výtluků. 
Oprava kanalizačních poklopů nebyla zřejmě v rámci objednávky řešena.  
 
7.9 Parkování na ul. Lipovská před obchodem 

Pan Fanta upozornil na nevhodné parkování dodávkových automobilů, které zasahují do 
průchozího prostoru chodníkua. ODSH přislíbil oslovení vlastníka automobilu a upozorní jej 
na nevhodné parkování.  
 
 

 
 
Termín dalšího zasedání dopravní komise je stanoven na 09.09.2013. 
 
 
Zapsala:  Pavla Marcalíková 
 
 
Schválil: Ing. Milan Marcinov 
 


