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Zápis č. 18 
ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 9.9.2013 v 15:00 hod. 

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

 

 

Přítomni: 

 

Členové: Ing. Marcinov, p. Fanta, p. Polák, p. Halouska 

Omluveni: Mgr. Procházka, Mgr. Kaňovský, p. Štětka 

Hosté: Ing. Cabadaj, Ing. Liberda, Ing. Urban, Mgr. Šuranský, Bc. Urbanová, Bc. Chmelař 

 

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 99. zasedání konaném dne 08.07.2013 usnesením č. 3215 vzala na vědomí zápis 

č. 17 ze zasedání dopravní komise (dále jen „DK“), které se konalo dne 17.06.2013. 

 

2.1. Plán zimní údrţby  

 Rada města ukládá usnesením č. 3216 oddělení majetku zajistit veškeré podklady pro moţné 

 přeřazení ulice Strmé do druhého pořadí plánu zimní údrţby na další období. 

2.2. Rozšíření chodníku na Nám. Svobody  

Po dohodě s vedením města provedla Městská policie kontrolu všech chodníků, kdy byly 

zjištěny nedostatky, které mohou ovlivnit bezpečnost pěšího provozu. ODSH obdrţel ţádosti 

prodejců o zvláštní uţívání komunikace, které jim pro nesouhlas Policie ČR a Městského 

úřadu, oddělení majetku nebyly povoleny. ODSH provedl na místě státní dozor, prodejci byli 

vyzvání k okamţitému odstranění záborů. Technické sluţby, a.s. rozšířený betonový chodník 

odstranily a místo bylo zatravněno. Překáţky v podobě vystaveného zboţí prodejci také 

odstranili.  

Proběhlo jednání mezi OM a ODSH, Městskou policií, Policií ČR a právníkem města, ze 

kterého vyplynula pravidla pro umoţnění záborů veřejného prostranství. Tyto pravidla by 

měla být schválena radou města dne 16.09.2013. 

2.3. Návrh na moţné umístění svislé dopravní značky č. E13 Text „MIMO CYKLISTY“ pod 

svislou dopravní značkou B2 Zákaz vjezdu všech vozidel na ulicích Tkalcovská, Vančurova, 

Zeyerova, Ţiţkova  

Rada města neschválila usnesením č. 3217 umístění svislé dopravní značky č. E13 Text 

„MIMO CYKLISTY“ pod svislé dopravní značky B2 Zákaz vjezdu všech vozidel v lokalitě 

na ulicích Tkalcovská, Vančurova, Zeyerova a Ţiţkova. 

2.4. Nevhodné umístění velkoobjemových kontejnerů 

Rada města uloţila usnesením č. 3218 odboru ţivotního prostředí projednat předem s odborem 

dopravy a silničního hospodářství umístění velkoobjemových kontejnerů. 

2.5. Vodorovné dopravní značení ulice Schubertova 

Splněno. 

 

3. Odkup pozemků v k. ú. Jeseník 

Oddělení majetku předloţilo k projednání ţádost o odkup celé pozemkové parcely č. 2105/78 nebo její 

části o výměře cca 1100 m
2
, části pozemku o výměře 260 m

2
 z pozemkové parcely č. 2105/71 a části 

pozemku o výměře cca 27 m
2
 z pozemkové parcely č. 2105/251, všechny v k.ú. Jeseník. Uvedené 

pozemky má ţadatel v pronájmu, je vlastníkem sousední nemovitosti – pozemek p.č. 2105/9 

s budovou č.p. 544, ve které provozuje PNEU-AUTOSERVIS. Z důvodu parkování automobilů chce 
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rozšířit okolní prostor, oplotit jej a zabezpečit proti krádeţím. V současné době má ţadatel částečně 

zajištěno parkování na sousedním pozemku ve vlastnictví jiného vlastníka. 

 

Dláţděná komunikace na pozemku parc.č. 2105/78, která je v současnosti neprůjezdná a veřejností 

nevyuţívaná, dříve slouţila jako příjezdová komunikace k objektu bývalých kasáren. Z dopravního 

hlediska nemá prodej zmíněné místní komunikace negativní vliv.  
 

Návrh usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města odprodej pozemku 2105/78 . 

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

Dopravní komise přijala návrh. 

 

4. Informace o plánované výstavbě dopravní infrastruktury na ulici U Kasáren 

O průběhu plánované výstavby dopravní infrastruktury informovala Bc. Urbanová. V současnosti 

probíhá územní řízení k dělení pozemku – parc. č. 2106/30 k.ú. Jeseník (ve vlastnictví soukromých 

osob). Vzniknout má devět nových stavebních parcel určených k výstavbě RD vč. vybudování 

dopravní infrastruktury. Nová komunikace bude napojena na stávající místní komunikaci na ul. U 

Kasáren dle přiloţené situace. Zároveň je vedeno řízení o povolení připojení navrhované komunikace 

k této stávající komunikaci města. 

Na nedostatek parkovacích míst určených pro devět nových domů upozornil Ing. Marcinov. Označení 

obytné zóny při vjezdu a výjezdu do lokality, je vzhledem k umístění v rámci obytné zóny, 

nadbytečné. Napojení na místní komunikace je částečně zakresleno do stávajících parkovacích míst, 

coţ je vzhledem k nedostatku parkovacích míst v dané lokalitě, neţádoucí. Dále Ing. Marcinov 

upozornil na nevhodné umístění rozhledových trojúhelníků. Je potřeba zváţit, zda bude komunikace 

převedena do vlastnictví města jako místní komunikace nebo bude účelovou komunikací.  

Dopravní komise bere informaci na vědomí. 

 

5. Zlegalizování parkování na ulici Průchodní před Základní školou 

Na absenci parkovacích míst před vstupem do Základní školy na ulici Průchodní upozornil pan Fanta. 

Rodiče ţáků, a nejen ti, často porušují dopravní značení IP25a Zóna s dopravním omezením s textem 

„mimo vyznačená parkoviště“. Činí tak, protoţe před vstupem do ZŠ není jediné legální místo, kde by 

alespoň na krátkou chvíli, mohli zaparkovat vůz a odvést děti do školy.  

Pan Fanta navrhl doporučit radě města, aby v úseku cca 40 - 50m (pět parkovacích míst) od křiţovatky 

ulic Průchodní a Poštovní k vstupní bráně základní školy (ve směru jízdy), byla umístěna dopravní 

značka IP13b Parkoviště s parkovacím kotoučem s dodatkovou tabulkou max. 15min. a tyto místa 

vyznačit také na vozovce. 

Členové a hosté dopravní komise diskutovali o moţnostech parkování na stávajících parkovištích 

v blízkém okolí základní školy. Parkoviště v areálu ZŠ slouţí pouze pro potřeby zaměstnanců školy. 

Byla zmíněna alternativa odstavení vozidel na parkovišti na nám. Svobody a Masarykově nám., kdy je 

toto umoţněno v ranních hodinách bezplatně a to do 8:00 hodin. Dále by rodiče mohli vyuţít 

vyhrazené parkoviště pro zaměstnance MKZ Jeseník v místě před vstupem do kaple. V takovém 

případě, by muselo dojít ke změně dopravního značení např. pouţít dodatkovou tabulku s vymezením 

času moţnosti parkování a k jednání s ředitelem MKZ Jeseník. 

 

Návrh usnesení: 

Dopravní komise ustanovuje Ing. Liberdu k jednání s vedením MKZ o úpravě textu dodatkové 

tabulky, umožňující parkování vozidel na vyhrazených místech MKZ Jeseník.  

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

Dopravní komise přijala návrh. 
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6. Odstranění vegetace při výjezdu z parkoviště před IPOSem na ul. Karla Čapka 

Na přerostlou vegetaci, která brání v bezpečném vjezdu a výjezdu vozidel na parkoviště před budovou 

Městského úřadu Jeseník na ulici Karla Čapka upozornil pan Fanta. Paní Bc. Urbanová uvedla, ţe 

k tomuto problému došlo kvůli nevyjasněným majetkovým poměrům mezi oddělením majetku 

a příspěvkovou organizací Správa majetku města Jeseník. V současnosti je situace vyřešena, veškerá 

zeleň v okolí budovy „IPOSu“ bude udrţována Technickými sluţbami, a.s. Zmíněné přerostlé keře 

budou ořezány nejpozději do 13.09.2013.  

Dopravní komise bere informaci na vědomí. 

 

7. Informace o možnosti zřízení stanoviště vozidel taxislužby na Masarykově nám. 

Na základě podnětu dopravce provozujícího taxisluţbu v lokalitě Masarykova nám. v Jeseníku se 

dopravní úřad začal zabývat otázkou vyřešení správného parkování vozidel taxisluţby v daném místě.  

V podstatě existují tři varianty: 

a) parkování vozidel na vyznačených stáních (současné kolmé stání), 

b) moţnost zřízení vyhrazeného stání, coţ obnáší zaplacení místního poplatku z veřejného 

prostranství dle platného trţního řádu (8000 Kč/rok + vyřízení zvláštního uţívání u MěÚ, ODSH), 

c) zřízení stanoviště vozidel taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném 

znění. 

K bodu c) - pokud budeme vycházet z historie, tak organizace dopravy na Masarykově nám. byla při 

projektování nového náměstí několikrát konzultována s veřejností. Veškeré tehdejší poţadavky byly 

zapracovány do podoby současného náměstí. Jedním způsobem, jak vyhovět poţadavku dopravců 

taxisluţby, je zřízení stanoviště vozidel taxisluţby, které umoţňuje zákon o silniční dopravě v § 21b 

odst. 2, ve kterém se tvrdí, ţe obec je oprávněna stanovit obecně závaznou vyhláškou pro stanoviště 

vozidel taxisluţby zřízených obcí podmínky pro uţívání stanoviště a provozní řád upravující v souladu 

s místními podmínkami pravidla provozu na stanovišti. Cenu za vyuţívání takového stanoviště můţe 

stanovit rada města. ODSH doporučuje stanovit cenu za vyuţívání stanoviště taxi na 2000 Kč/rok. Je 

tedy třeba upozornit, ţe zřízení stanoviště by muselo projít všemi dotčenými orgány města (dopravní 

komise, rada, zastupitelstvo) a dále by se záměrem jeho zřízení musela být informována veřejnost 

formou opatření obecné povahy, tedy vyvěšením na úřední desce města, která by mohla k tomuto 

záměru vznášet námitky a připomínky.  

ODSH se domnívá, ţe jediným vhodným místem pro zřízení stanoviště pro vozidla taxisluţby na 

Masarykově nám. je prostor v délce cca 60 m před průchodem, který bývá vyuţíván pro vozidla 

svateb. Stanoviště by muselo být řádně označeno dle vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí 

pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších změn, a to alespoň svislým dopravním značením. Zřízení i označení stanoviště 

bylo nákladem města Jeseník. 

ODSH nedoporučuje zřízení stanoviště pro vozidla taxisluţby, a to zejména z následujících důvodů: 

- při organizaci dopravy pro nové náměstí se s variantou zřízení stanoviště taxi nepočítalo,  

- zřízení stanoviště vyvolá městu náklady minimálně v podobě zakoupení nového svislého DZ  

- pohyb a přemisťování vozidel taxi by mohlo v nočních hodinách vyvolávat hluk, 

- zřízení stanoviště by kapacitně nepojmulo všechny dopravce taxisluţby (v současnosti je 

aktivních 12 dopravců taxi, kteří vyuţívají 20 vozidel), coţ by znemoţnilo rovný konkurenční 

boj mezi dopravci (moţno částečně vyřešit tím, ţe by bylo umoţněno koupě pouze 

1 parkovací karty pro jednoho dopravce). 

Členové dopravní komise diskutovali o moţnostech parkování vozidel taxisluţby na Masarykově 

náměstí. Mimo jiné bylo zmíněno vyhrazené místo pro vozidla svateb či parkovací plochy vyhrazené 

pro zaměstnance města Jeseník, které by mohli provozovatelé taxisluţby v nočních hodinách vyuţívat 

pro odvoz klientů z Masarykova nám.   

 

Návrh usnesení: 

Dopravní komise bere informaci na vědomí. Ing. Cabadaj přislíbil projednání možnosti parkování 

vozidel taxislužby v nočních hodinách na vyhrazeném parkovišti s vedením města. 
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8. Informace o přípravě změny Nařízení města Jeseníku č. 2/2012 

S informací o přípravě změny Nařízení města Jeseníku č. 2/2012, kterým se vymezují úseky místních 

komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 

odstraňováním sněhu a náledí seznámil přítomné Ing. Liberda.  

Rozšíření rozsahu místních komunikací, kde se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost vychází z nové 

úpravy zákona o pozemních komunikacích, kde byla vypuštěna odpovědnost za škody způsobené 

neschůdnosti chodníků vlastníkům přilehlých nemovitosti k chodníkům v zastavěném území. Podle 

legislativní úpravy je povinností vlastníka chodníku (MK) zajišťovat schůdnost, respektive nařízením 

města, pokud se jedná o místní komunikace, vymezit úseky místních komunikací, na kterých se pro 

jejich malý dopravní význam nebude zajišťovat schůdnost formou zimní údrţby. V letošním roce se 

budou do tohoto nařízení zařazovat také částí chodníků ve vlastnictví města, které slouţí k napojení 

panelových či bytových domů na hlavní chodníkové tahy. Tato napojení, která se nebudou v letošním 

roce udrţovat, budou slovně popsána v nařízení a graficky znázorněna v mapě, kterou připravují 

Technické sluţby Jeseník, a.s. 

 

Návrh usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města odsouhlasení změny Nařízení města Jeseníku č. 2/2012.  

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

Dopravní komise přijala návrh. 

 

9. Žádost o úpravu povrchu místní komunikace Zátiší v městě Jeseník 

Oddělení majetku předloţilo k projednání ţádost obyvatel města Jeseník o úpravu povrchu místní 

komunikace Zátiší. Pan Bc. Chmelař navrhl zpracovat Technickými sluţbami a.s. variantní řešení 

úpravy povrchu včetně odhadu nákladů. Zahrnutí úpravy povrchu do plánu investic města Jeseník 

navrhl Ing. Marcinov.  

 

Návrh usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města zahrnout opravu povrchu místní komunikace Zátiší do 

plánu investic města Jeseník. 

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

Dopravní komise přijala návrh. 

 

10. Plán zimní údržby místních komunikací 2013/2014 

Členové a hosté dopravní komise se seznámili s plánem zimní údrţby místních komunikací pro období 

2013/2014. Ing. Cabadaj přiblíţil průběh zpracování a následného schválení plánu radou města na 

některém z příštích zasedání. Zařazení ulice Strmá do druhého pořadí plánu zimní údrţby zatím nebylo 

oficiálně odsouhlasené, v předloţeném plánu je v předstihu zahrnuto. V souvislosti s vybudováním 

dvou autobusových zastávek na ul. Lipovská, které se realizují tento rok (v souladu s povrchovou 

úpravou asfaltového povrhu komunikace), vzniknou nové chodníky. Ing. Marcinov navrhl, aby 

v seznamu komunikací, kdy je chemický posyp prováděn v případě kritických situací (jedná se o 

komunikace ve svaţitých a zastíněných terénech, kdy v případě nepříznivých klimatických jevů jako 

je např. náledí nebo ledovka, není ošetření vozovek pouţitím posypu inertním materiálem účinné) 

krom komunikací Kalvodova, Sokola Tůmy, Za Pilou, byla uvedena také komunikace ul. Strmá. Tato 

komunikace má v některých úsecích sklon přes 16%.  

Návrh usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města schválit Plán zimní údržby místních komunikací pro město 

Jeseník 2013/2014. 

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

Dopravní komise přijala návrh. 
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11. Různé 

 

11.1 . Výměna dopravního značení  
Ţádost o změnu dopravní značky omezující vjezd vozidel nad 2 t předloţil pan Fanta. 

Omezení se týká ulice Kalvodovy při příjezdu z Lipovské ulice za přejezdem a křiţovatky 

ulic Kalvodovy a Sokola Tůmy. Jeho poţadavkem je, pokud tomu nebrání technický stav 

komunikace, navýšení stávajícího omezení 2 tuny na minimálně 3,5 tuny. 

Možnou výměnu značky „Zákaz vjezdu vozidel“ nad 2t za omezení 3,5t prověří 

Technické služby a.s. a to ve spolupráci s ODSH. 

 

11.2. Údržba zeleně v blízkosti pozemních komunikací na území města Jeseník 

Ing. Liberda upozornil na váţné komplikace průjezdu některých komunikací ve městě 

Jeseníku. Dopravu komplikuje přerostlá vegetace nacházející, kterou majetkový správce 

neudrţuje. Takovéto překáţky se nacházejí především na silnici směřující do Jeseníku 

lázní a také Bezručova a Rejvízská. Údrţbu zeleně v minulosti prováděly Technické 

sluţby, a.s., coţ v současnosti vzhledem k vlastnictví, není v jejich kompetenci. Místní 

komunikace ve vlastnictví města jsou udrţovány průběţně. 

Dopravní komise bere informaci na vědomí. 

 

11.3. Parkování na ulici Mašínova 

Na nedodrţování zákazu vjezdu a parkování za trţnicí na ul. Mašínova upozornil pan 

Fanta. Navrhl, zda by bylo moţné zákaz zrušit.  

Možnost zrušení značky „Zákaz vjezdu vozidel“ prověří Ing. Liberda.  

 

  

 

Termín dalšího zasedání dopravní komise je stanoven na 11.11.2013. 

 

 

Zapsala:  Pavla Marcalíková 

 

 

Schválil: Ing. Milan Marcinov 

 


