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Zápis č. 22 
ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 23.06.2014 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, Ing. Chmelař, Ing. Uher, Bc. Urbanová, 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 
 

Rada města na svém 135. zasedání konaném dne 7.4.2014 usnesením č. 4122 vzala na vědomí zápis 

č. 21 ze zasedání dopravní komise (dále jen „DK“), které se konalo dne 17.3.2014. 

 

2.1.  Připojení účelové komunikace Moravolen  

- splněno 

  

2.2.  Parkovací místa ulice Dukelská 

- splněno 

 

2.3.  Komunikace ulice Boženy Němcové  

Rada města uložila usnesením č. 4123 odboru stavebního úřadu, majetku a investic, oddělení 

majetku (dále jen „OM“) svolat jednání se společností UNISTAV s.r.o. ve věci výpůjčky 

pozemků p.č. 2271/22 a p.č. 2271/1, obě v k.ú. Jeseník, dle důvodové zprávy. 

– v jednání. Ing Perutka, jako zástupce fy UNISTAV s.r.o., přislíbil předložení návrhu řešení 

do 10.07.2014.  

 

2.4.  VO ulice Lipovská 

Rada města uložila usnesením č. 4124 OM zadat Technickým službám Jeseník a.s. (dále jen 

„TSJ“) dobudovat 1 ks sloupu veřejného osvětlení na ulici Lipovská v Jeseníku, dle důvodové 

zprávy. 

– splněno. 

 

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

 - splněno. 

 

3. Obratiště u vlakového nádraží – autobusová zastávka  

S projektovou dokumentací pro územní řízení týkající se zastávky autobusu a obratiště u vlakového 

nádraží seznámil přítomné Ing. Uher. 

Město Jeseník v roce 2012 reagovalo na omezení vlakové dopravy s nutností posílení autobusové 

dopravy k vlakovému nádraží zpracováním technické pomoci na vybudování provizorního obratiště 

u vlakového nádraží ČD, které bude sloužit jako točna autobusů a zároveň jako nástupní hrana 

autobusové zastávky. Nechalo zpracovat technickou pomoc za účelem přechodného stanovení místní 

úpravy provozu na pozemní komunikaci. 
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Jelikož byla tato úprava pouze provizorního charakteru, bude provedena trvalá úprava tohoto prostoru 

včetně nástupní hrany a autobusové zastávky. Město Jeseník tedy nechalo zpracovat projektovou 

dokumentaci pro územní řízení. Časový harmonogram bezbariérové úpravy nástupiště, není jasný (dle 

sdělení projektanta SŽDC). Oddělní investic a rozvoje (dále jen „OIR“) vzneslo dotaz, jak řešit stání 

pro autobusovou při výlukách ČD, zda vyhradit jedno parkovací místo. 

Ing. Marcinov doporučil stání nevyhrazovat. Jedná se většinou o nárazové akce a vyhrazené místo by 

znemožňovalo využívání prostoru jinými vozidly.  

Jak sdělil p. Štětka, jedno parkovací stání by nebylo dostatečné vzhledem k tomu, že v případech 

výluky, je náhradní doprava řešena ve větším počtu autobusů. Navrhl ale vyznačit jedno parkovací 

místo pro případ linkových spojů. 

Komplexní organizaci parkování vč. OA navrhl p. Polák. K tomu Ing. Marcinov dodal, že zadáním 

nebylo řešit přednádražní prostor, ale trvalá úprava točny autobusu. 

Ing. Marcinov upozornil, že v předloženém situačním výkrese B.2. chybí kóty šířek komunikací, 

stávající nástupiště se jeví beze změn – nutno rozšířit dle platné ČSN, ale zejména s ohledem na 

předpokládaný počet nastupujících a vystupujících osob. 

 

Dopravní komise bere na vědomí přípravu investiční akce města Jeseník s názvem „Obratiště 

u vlakového nádraží ČD“. 

 

 

4. Příjezd Jiráskova 

Město Jeseník vlastní pozemkovou parcelu č. 2133/1 v k.ú. Jeseník, na které lze vystavět rodinný dům. 

Tento pozemek je ovšem bez odpovídající přístupové cesty. OIR zadalo zpracování „Technické 

posouzení - dopravní napojení parc. č. 2133/1“ z ulice Jiráskové, která byla předložena k projednání 

na zasedání VSRI. Dle sdělení Ing. Perutky, vyplynula z dřívějších jednání se společností STS 

Šumperk a.s., možnost řešit přístup na předmětnou parcelu přes jejich pozemky. Na základě usnesení 

VSRI osloví OM společnost STS Šumperk a projedná možnost odkupu pozemků.  

Ing. Chmelař upozornil, že pozemky, které mají být využity k výjezdu na pozemek parc.č. 2133/1 

v k.ú. Jeseník jsou předmětem žádosti o odkup. Bc. Urbanová upřesnila, že vlastníci sousedních 

pozemků byli vyrozuměni o řešení možnosti přístupu na předmětný pozemek. Dokud se situace 

nevyjasní, město nemá zájem o prodej.  

Možný přístup přes pozemek parc.č. 2133/5 v k.ú. Jeseník navrhl Ing. Marcinov. Směnou pozemků by 

se vyřešil přístup k oběma objektům. 

Jak uvedla Ing. Urbanová, z neoficiálních jednání není zájem o směnu pozemku. OM vyvolá oficiální 

jednání s vlastníky pozemku parc.č. 2133/5 v k.ú. Jeseník.  

 

Dopravní komise bere na vědomí řešení příjezdu k pozemku parc.č. 2133/1 v k.ú. Jeseník.  

 

 

5. Chodník ulice Lipovská 

Město Jeseník zahájilo v roce 2009 zpracování projektové dokumentace na vybudování chodníku pro 

pěší, který bude navazovat na chodník na ulici Lipovská v místě u železničního přejezdu ve směru na 

obec Lipová-lázně a který bude dále pokračovat až ke sjezdu k Penzionu U Petra. V současné chvíli je 

záměr před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí.  

Dle vyjádření společnosti VaK a.s. ke stupni dokumentace pro UR není konstatováno, že by stávající 

inž. sítě ve vlastnictví této společnosti, vedené pod tělesem nově projektovaného chodníku, byly 

v nevyhovujícím technickém stavu. Avšak dle sdělení technika společnosti VaK zde zejména na 

vodovodní síti dochází k častým poruchám, proto byla společnost VaK vyzvána k rekonstrukci svých 

inženýrských sítí v dané lokalitě. Termín realizace však nedokáží odhadnout. V případě prodlení by 

reálně mohla být investice města Jeseník realizována až v roce 2016. 

V rámci stavby je plánovaná také sanace části dešťové kanalizace, dále bude řešeno napojení na 

ul. Kalvodova a také dvě autobusové zastávky. 
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Dopravní komise bere na vědomí přípravu investiční akce města Jeseník s názvem „Chodník na ul. 

Lipovská“. 

  

6. Chodník ulice Rejvízská 

S návrhem vedení města připravit projektovou dokumentaci na komunikaci pro pěší v úseku od 

parkoviště u hřbitova Bukovice až po odbočku k ul. Za Pilou seznámil přítomné Ing. Uher. V tomto 

úseku jsou majetkoprávní vztahy vyjasněny, navíc se tento úsek z hlediska dopravní bezpečnosti jeví 

jako nejproblémovější. 

Projekt navazuje na připravovaný záměr z roku 2009, na vybudování chodníku pro pěší, který měl 

navazovat na chodník na ulici Rejvízská v místě parkoviště před hřbitovem Bukovice a pokračovat 

dále směrem na Rejvíz až k odbočce k pensionu Mýtinka. Vzhledem k nevyjasněným majetkoprávním 

vztahům se bude realizovat pouze zmíněný úsek od hřbitova Bukovice po odbočku k ul. Za Pilou. 

 

Dopravní komise bere na vědomí projekční přípravu investiční akce města Jeseník s názvem 

„Chodník na ul. Rejvízská“. 

 

 

7. Záměry ROP 

Se záměry a žádostmi o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední 

Morava (dále jen ROP Střední Morava), které na základě usnesení Rady města Jeseník a 

Zastupitelstva města Jeseník připravilo OIR, seznámil přítomné Ing. Uher. Ze šesti podaných žádostí 

uspěly níže uvedené dopravní projektové záměry: 

 

 Rekonstrukce lázeňské kolonády v lázních Jeseník (revitalizace VO) ve spolupráci s PLL 

 Vybudování turistického parkoviště u jesenického muzea /Jesenka/ 

 

Rekonstrukce technické památky most Husova a vybudování přístupové komunikace k památce byla 

z ROP Střední Morava zamítnuta. V současné chvíli je možnost čerpat možný příspěvek až 85% 

z výše investice a to z fondu NHP, čeká se na schválení. V tomto případě by se jednalo pouze 

o rekonstrukci mostu Husova. 

Město Jeseník, jakožto člen Mikroregionu Jesenicka, je, co se týče spolufinancování, podílovým 

účastníkem u dalších dopravních investičních záměrů: 

 

 Naučná stezka Schroth – Priessnitz - Po stopách velikánů (úprava komunikace) od vojenské 

po OMYA. 

 

Dopravní komise bere na vědomí investiční záměry města Jeseník podané do 51. Výzvy 

z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. 

 

8. Bezpečné město - umístění stacionárních radarů 

 

S projektem „Bezpečné město“ seznámil přítomné Ing. Liberda. Cílem tohoto projektu je zajistit 

zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu umístěním stacionárních radarů v průjezdních úsecích silnic 

ve vstupních lokalitách intravilánu města Jeseník. V první fázi se jedná o umístění stacionárního 

radaru v lokalitě ul. Šumperská na státní silnici I/44.  

V případě, že se měření rychlosti a vybírání pokut za překročení rychlosti ukáže jako efektivní, a to jak 

z pohledu bezpečnosti a plynulosti provozu (dále jen „BESIP“), tak po stránce ekonomické, budou 

v dalších dvou etapách rozmístěny stacionární radary také v lokalitě ul. Bezručova na silnici I/44 

a v lokalitě ul. Lipovská na silnici III/45319.  

Radary budou vybudovány, umístěny a provozovány na náklady soukromého subjektu, který vzejde z 

řádného výběrového řízení. Jedná se o tzv. PPP formu spolupráce. Městu Jeseník pak připadne 

procentuální část z příjmů za vybrané pokuty v souvislosti s překročením rychlostních limitů. 
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Mgr. Šuranský doplnil, že jednou z možných variant je úsekové měření. Pan Fanta se k této variantě 

přiklání, jeví se jako nejúčinnější.  

Ing. Marcinov se vyjádřil k finanční analýze projektu. Náklady na mzdu jednoho úředníka za měsíc 

jsou příliš vysoké. 

Zvýšení rychlosti na ul. Šumperská na 50 km/h. navrhl pan Fanta. Ing. Marcinov upozornil, že zvýšení 

rychlosti není žádoucí a to z hlediska výjezdů z místních komunikací (nevyhovující rozhledové 

poměry) důvodem jsou také přechody pro chodce. 

 

Dopravní komise bere na vědomí informaci o projektu „Bezpečné město“.  

 

 

9. Reklamace Ředitelství silnic a dálnic - kanalizační poklopy na ul. Smetanova  

Na propadlé kanalizační poklopy na státní silnici I/44 ul. Smetanova (od křižovatky ulic 28. října 

a Šumperská, až po kruhový objezd u Jesenky) upozornil pan Fanta. Některé jsou téměř ve stejném 

stavu jako před opravou v roce 2013.        

Ing. Liberda přislíbil, že na závady upozorní Odbor dopravy a silničního hospodářství ve spolupráci 

s dopravním inspektorátem Policie ČR vlastníka komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

 

10. Parkování ul. Tyršova 

MěÚ Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel žádost na doplnění dopravního značení 

a provádění dozoru PČR na ul. Tyršova. Jako důvod bylo uvedeno omezení výjezdu ze sídliště 

vzhledem k nedovolenému parkování vozidel. Žádáno je provedení VDZ č. V12c „Zákaz zastavení“. 

Ing. Marcinov upozornil na nedostatek parkovacích míst ve městě. Z tohoto důvodu by bylo vhodné 

zjistit, zda by v místě dále od křižovatky mohlo být zřízeno alespoň jedno popř. dvě parkovací místa. 

 

ODSH, OM a dopravní inspektorát PČR svolá místní šetření a zjistí možnost zřízení parkovacích 

míst na ulici Tyršova. 

 

 

11. Přechody pro chodce Jeseník 

 

S dokumentem „Požadavek na stanovení změn místních úprav provozu na silnicích II., III. tř. 

a místních komunikací ve městě Jeseníku na stávajících přechodech pro chodce, které nesplňují 

požadavky k zajištění řádné bezpečnosti a plynulosti silničního provozu“, který obdržel ODSH 

seznámil přítomné Ing. Liberda.  Přílohou k výše uvedené písemnosti je 38 přechodů pro chodce na 

území města Jeseník. Jedná se o stávající přechody pro chodce, které nejsou v souladu s ČSN 73 6110 

Projektování místních komunikací - nesplňují podmínky bezbariérovosti, osvětlení, rozhledů apod. 

Dle sdělení Ing. Macenauerové, stav jednotlivých přechodů vyhodnotí při místním šetření ODSH ve 

spolupráci s OM. Výsledkem šetření bude návrh, které přechody odstranit (řešení místem pro 

přecházení), které ponechat a upravit. Přechody v Jeseníku lázních se vzhledem k obytné zóně zruší. 

Ing. Marcinov – materiál slouží jako podklad pro silniční správní úřad pro vyhodnocení potřeby 

přechodů. Zrušení nevyhovujících přechodů ušetří i náklady na běžnou údržbu. 

 

Dopravní komise bere na vědomí informaci o podnětu PČR. ODSH ve spolupráci s OM předloží na 

příštím zasedání dopravní komise závěry z místního šetření. 

 

12. Parkování ulice Žižkova 

ODSH obdržel žádost na doplnění dopravního značení a provádění dozoru PČR na ul. Žižkova, se 

kterou seznámil přítomné Ing. Liberda. Jako důvod se v žádosti uvádí nedovolené parkování vozidel 

a tím nemožnost užití stání určeného k zásobování prodejny Quelle. Žádáno je provedení VDZ 

č. V12c „Zákaz zastavení“. V současnosti je místo kontrolováno městskou policií.  
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S provedením VDZ nesouhlasí Ing. Marcinov. Došlo by k dublování značení, v místě je „zóna 30“ 

a „zóna zákazu stání“. 

  

Návrh usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města zřízení vodorovného dopravního značení V12c Zákaz 

zastavení. 

 

Hlasování: 

Pro: 0  Proti: 5 Zdržel se: 0 

Dopravní komise nedoporučuje zřízení vodorovného dopravního značení V12c Zákaz zastavení. 

 

13. Prodej pozemku Jeseník, ulice Jiráskova 

OM předložilo k projednání žádost o odkup části pozemku o výměře cca 36 m2 z pozemkové parcely 

č. 2513/1 v k.ú. Jeseník. Jedná se o zatravněnou část pozemku sousedící s nemovitostmi ve vlastnictví 

žadatelky, která chce s využitím stávajícího sjezdu vybudovat odstavnou plochu pro stání osobního 

auta. Pozemek je veden v KN jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v pasportu komunikací -  

místní komunikace III. třídy.  

Při projednávání bylo konstatováno, že pozemek se nachází v křižovatce místních komunikací a 

zejména v lokalitě velmi stísněných šířkových poměrů nejen v zimním období, ale také v letním. 

Případný prodej by mohl zhoršit bezpečnost silničního provozu v dané lokalitě.   

 

Návrh usnesení: 

Dopravní komise doporučuje prodej části pozemku o výměře cca 36 m2 z pozemkové parcely č. 

2513/1 v k.ú. Jeseník. 

 

Hlasování 

Pro: 2  Proti: 1 Zdržel se: 2 

 

Dopravní komise nedoporučuje prodej pozemku části pozemku o výměře cca 36 m2 z pozemkové 

parcely č. 2513/1 v k.ú. Jeseník. 

 

 

14. Parkování ulice Wolkerova 

 

S žádostmi o řešení parkování na ulici Wolkerova seznámil přítomné Ing. Liberda.  

OM upozornilo, že parkování na uvedené komunikaci znemožňuje čištění komunikace a zimní údržbu, 

což je, jak uvedl Ing. Liberda řešitelné (zakrytím značení, oznámením údržby). Komunikace není 

stavebně provedena ani naprojektována za účelem parkování. Pro parkování vozidel jsou primárně 

určeny soukromé vjezdy.  

Občané parkující na ul. Wolkerova v současnosti porušují zákon o silničním provozu a takovýto 

přestupek by měl být řešen orgány Policie ČR popř. městskou policií. Vzhledem k nedostatku 

parkovacích míst v uvedené lokalitě jsou ODSH a městská policie pro navýšení kapacity parkovacích 

míst. 

 

Ing. Marcinov přislíbil zjištění možnosti parkování na ulici Wolkerova, které předloží na příštím 

zasedání dopravní komise. 

 

 

15. Chodník – spojka Lipovská-Puškinova 

Podnět občana města Jeseníku, týkající se napojení nově vybudovaného chodníku od autobusové 

zastávky na ul. Lipovská na chodník ul. Puškinova, přiblížil členům komise Ing. Cabadaj.  
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Ing. Marcinov doporučil chodník zrušit. Tento chodník nemá další napojení na navazující pěší trasy. 

Občané mohou využívat stávající bezbariérové chodníky a přechody pro chodce v dané lokalitě, které 

bezpečně umožňují chodcům přecházet přes hlavní komunikaci.  

K bodu proběhla diskuze, že které vyplynuly následující návrhy usnesení. 

 

1. Návrh usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města zrušit část chodníku nad uhelnými sklady, který je bez 

napojení na další pěší trasy. 

 

Hlasování: 

Pro: 3  Proti: 1 Zdržel se: 1 

 

2. Návrh usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města zpracovat dokumentaci na propojení chodníku z ulice 

Puškinova s novým chodníkem vedoucím k zastávce na ul. Lipovská. 

 

Hlasování: 

Pro: 2  Proti: 2 Zdržel se: 1   

 

Dopravní komise nepřijala žádné usnesení. 

 

 

16. Vyhodnocení zimní údržby 

Zimní údržba byla prováděna dle Plánu zimní údržby, který byl projednán, doplněn a schválen Radou 

města Jeseníku na 110 zasedání dne 7. října 2013 usnesením č. 3460. Zimní období 2013/2014 se 

vyznačovalo jak teplotně, tak srážkově velice podprůměrnými hodnotami. Celkové náklady za zimní 

období 2013 - 2014 činí 2. 709. 903,- Kč s DPH 

Průběh zimní údržby byl průběžně konzultován s OM.  Po celé zimní období nevznikly žádné závažné 

problémy z hlediska sjízdnosti a schůdnosti MK a běžné problémy se řešily operativně.  Lhůty k 

obnovení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací byly vždy splněny.   

Dotaz, proč je stavebnětechnický stav Husova komunikace vyhodnocen jako nevyhovující, vznesl 

Ing. Marcinov. Pan Polák uvedl, že komunikace není v dobrém stavu vzhledem k nevyhovující 

technologii údržby. 

Členové komise diskutovali o nutnosti opravy komunikace U Kasáren. 

 

Dopravní komise bere na vědomí vyhodnocení zimní údržby za období 2013/2014.  

 

17. Různé 

17.1. Přemístění knihovny Vincenze Priessnitze 

Informace o průběhu realizace projektu přemístění knihovny Vincenze Priessnitze podal Ing. Cabadaj. 

Ing. Marcinov se vyjádřil k množství parkovacích ploch, kterých je v docházkové vzdálenosti 

dostatek. Vjezd do areálu doporučuje nerušit, mohou je využívat návštěvníci knihovny přijíždějící na 

kole (ve dvoře je navržen stojan pro kola).  

  

17.2. Návrh na změnu dopravního značení na ul. Horská 
 

Návrh na změnu dopravního značení předložilo k projednávání OM. Jedná se o posunutí zákazu 

vjezdu – jednosměrná ulice za prostor parkoviště tak, aby nebylo nutné objíždět celý blok ulice U 

Kasáren a ul. Horská. Komunikace v nájezdu je dostatečně široká (7m), ve směru jednosměrného 
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objíždění by šlo o doplnění výstražného dopravního značení A9 – provoz v obou směrech. Důvodem 

návrhu na změnu je podmět občanů, logické odlehčení, místní podmínky jsou tomu vhodné. 

1. Návrh usnesení: 

Dopravní komise doporučuje OM požádat o stanovení dopravního značení na ulici Horská. 

 

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

Pan Fanta upozornil OM a silniční správní úřad na nevhodně umístěné reklamy ve městě Jeseník. 

 

Mgr. Šuranský upozornil na umístění značky zákazu vjezdu všech vozidel na komunikaci na trati 

cyklostezky u Hotelu M. Ing. Chmelař uvedl, že značka je soukromým majetkem, řešení je 

dodatkovou tabulkou. 

 

 

 

 

 

Termín dalšího zasedání dopravní komise je stanoven na 22.9.2014. 

 

 

Zapsala:  Pavla Marcalíková 

 

 

Schválil: Ing. Milan Marcinov 

 


