
Zápis č. 21 
ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 17.03.2014 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, p. Polák 

Omluveni: Mgr. Kaňovský, Mgr. Procházka 

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

Ing. Pučoková  

  

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 131. zasedání konaném dne 17.02.2014 usnesením č. 3892 vzala na vědomí 

zápis č. 20 ze zasedání dopravní komise (dále jen „DK“), které se konalo dne 27.01.2014 

 

2.1.  Výměna dopravního značení na ulici Kalvodova 

Dopravní značení bylo stanoveno a požadavek na zhotovení byl zadán TSJ. 

  

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

Termín vypracování je prodloužen do března 2014. 

 

2.3. Terénní úpravy Na Středisku 

RM usnesením č.3893 neschválila realizaci terénních úprav. 

V řešení. 

 

2.4. Dotační tituly 

RM usnesením č.3894 uložila OSMI požádat o dotační tituly. 

Ing. Liberda informoval zúčastněné o uspění s žádostí Města Jeseníku z „Programu OK  - 

příspěvky na opravy a výstavbu cyklostezek“. Výše příspěvku OK na danou cyklostezku 

„Jeseník – Bobrovník“ se předpokládá ve výši 350 tisíc Kč.  

Ing. Cabadaj informoval zúčastněné o nemožnosti čerpat z dotačního titulu Olomouckého kraje 

na řešení přechodů pro chodce na ul. Šumperské z důvodu časové tísně na vypracování 

projektové dokumentace a vysokých finančních nákladů na samotnou realizaci. 

Dopravní komise bere informace na vědomí. 

 

 

2.5. Připojení účelové komunikace Moravolen 

RM usnesením č.3895 uložila OSMI doplnit svislé i vodorovné dopravní značení. 

Dopravní značení bylo stanoveno a požadavek na zhotovení byl zadán TSJ. 

 

 

2.6. Zeleň ulice Šumperská na silnici I/44 

Splněno. 

 



2.7. Parkovací místa ulice Dukelská 

Dopravní značení bylo stanoveno a požadavek na zhotovení byl zadán TSJ. 

 

2.8. Odkup části pozemku z pozemkové parcely č. 56/1 v k.ú. Seč u Jeseníka 

V řešení. 

 

3. Parkování ul. Tyršova 

 

Předkladatel p. Fanta navrhl možnost šikmého parkování na ulici Tyršova. Ing. Marcinov upozornil 

na technický problém, a to na nedostatečnou šířku vozovky místní komunikace. Díky nedostatku 

místa nelze navrhované opatření realizovat. P. Štětka poukázal na možnost stávajícího podélného 

stání dále v ulici Tyršova, které má dostatečnou kapacitu, akorát delší docházkovou vzdálenost.   

Dopravní komise vzala informaci na vědomí. 

 

 

4. Parkoviště Jesenka 

Ing. Pučoková seznámila účastníky DK s projektem parkování v oblasti Jesenky v Jeseníku. 

K navrhovanému projekčnímu řešení neměl nikdo žádné připomínky. 

Návrh usnesení:  

Dopravní komise doporučuje radě města schválit předložený záměr parkování v okolí Jesenky. 

 

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

Dopravní komise přijala návrh. 

 

 

5. Komunikace ul. Boženy Němcové  

Oddělení majetku předložilo pro informaci a případné projednání „Žádost o zpevnění části místní 

komunikace ul. Boženy Němcové“ v Jeseníku. Předmětná komunikace je předmětem výpůjčky 

firmě Unistav. Smlouva o výpůjčce pro „vybudování komunikace“ je uzavřena na dobu neurčitou.  

P. Polák upozornil na nevyřešenou problematiku odvodnění předmětné lokality a tím způsobené 

přítoky vody, dochází ke splavování nezpevněné konstrukce vozovky na zpevněnou část ul. Boženy 

Němcové. Následně je třeba zajišťovat čištění. 

Návrh usnesení:  

Dopravní komise doporučuje radě města vyhovět žádosti o zpevnění vozovky místní komunikace 

v úseku od konce úpravy po vjezd na ulici Váchalovu. 

 

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

Dopravní komise přijala návrh. 

 

 

 

6. Pozemek - revokace a přijetí nového usnesení  

Dopravní komise dne 09.09.2013 projednávala prodej pozemků a přijala usnesení: „Dopravní 

komise doporučuje radě města odprodej pozemku 2105/78“. Dlážděná komunikace je na pozemku 

parc. č. 2105/71. Oddělení majetku žádá o revokaci stávajícího a přijetí nového usnesení. 

Návrh usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města odprodej pozemku 2105/71. 

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

Dopravní komise přijala návrh. 

7. Různé 



 

7.1. VO ul. Lipovská 

OM předložilo DK žádost o obnovení veřejného osvětlení na konci ul. Lipovská – směr Lipová-

lázně. Původní VO bylo propojeno s obcí Lipová-lázně. Před cca 10 lety byly odstraněny sloupy 

VO z důvodu osazení v prostoru krajnice. Současně byl odstraněn sloup, který nasvětloval prostory 

vodojemu a poslední nemovitosti – za poslední nemovitostí byl odstraněn po dopravní nehodě. OM 

ve spolupráci s TSJ ověřilo existenci podzemního vedení VO, kabel lze využít, propojit jej a 

vybudovat 1 ks sloupu VO v místě k tomu vhodném. P. Halouska upozornil zbytečnost rozšiřování 

VO v této oblasti. 

Návrh usnesení:  

Dopravní komise doporučuje radě města dobudování sloupu VO na ulici Lipovská. 

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

Dopravní komise přijala návrh. 

 

 

7.2. Parkoviště Bukovice – hřbitov 

P. Polák upozornil na odstavený vozík za auto na ploše veřejného parkoviště u hřbitova v 

Bukovicích. Parkoviště je vyznačeno vodorovným dopravním značením. Byla vznesena 

připomínka, zda je dopravní značení této lokality stanoveno. Není zde svislé dopravní značení.  OM 

svolá místní šetření za účasti ODSH a TSJ. 

 

Dopravní komise bere informaci na vědomí.  

 

 

7.3. Informace o probíhajících projektech s vlivem na dopravu 

Za ODSH předložila Ing. Macenauerová pro informaci dokumentace, které připravuje oddělení 

investic a rozvoje. Jedná se o projekt na dobudování chodníku na ulici Lipovská a propojení 

komunikace před Centrem sociálních služeb.  

Dopravní komise bere informaci na vědomí.  

 

 

 

7.4.  Úprava času zpoplatnění za stání v úseku dolní Dukelská – parkoviště u Polikliniky 

Ing. Liberda seznámil přítomné s důvodovou zprávou ve věci vyvolané změny v Ceníku za stání 

motorových vozidel na MK následovně: 

Úprava se týká času zpoplatnění za stání silničních motorových vozidel na části úseku dolní 

Dukelská – parkoviště u Polikliniky, a to v tom smyslu, že čas zpoplatnění se v tomto případě zkrátí 

ze současných 16:00 hod. na 14:00 hod. (Po – Pá). 

Požadavek na změnu času zpoplatnění vznikl na základě jednání vedení města a příslušných 

zaměstnanců MěÚ se zástupcem BD Keprník, kdy se toto družstvo obrátilo na vedení města 

s prosbou o pomoc při řešení problému nedostatečného počtu parkovacích míst v lokalitě  MK 

Dukelská. Jako dílčí řešení této problematiky bylo navrhnuto a dohodnuto, že se obyvatelům v této 

lokalitě alespoň částečně ulehčí tím, že dojde ke změně v ceníku a řidiči využívající parkoviště na 

dolní Dukelské budou za stání platit  v pracovních dnech Po – Pá pouze od 8:00 do 14:00 hod. 

Požadavek  na tuto změnu vzešel také z jednání OSMI konaného dne 11.03.2014 a byl projednán a 

doporučen ke schválení RM na dopravní komisi dne 17.03.2014. 

 

 



Návrh usnesení:  

Dopravní komise doporučuje radě města schválit požadavek na změnu Ceníku za stání 

silničních vozidel na MK dolní Dukelská. 

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

Dopravní komise přijala návrh. 

 

 

Termín dalšího zasedání dopravní komise je stanoven na 23.06.2014. 

 

 

Zapsal:  Ing. Ladislav Chmelař 

 

 

Schválil: Ing. Milan Marcinov 

 


