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Zápis č. 23 
ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 22.9.2014 v 15:30 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. Cabadaj, Ing. Chmelař, p. Baršč 

  

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 148. zasedání konaném dne 5.8.2014 usnesením č. 4525 vzala na vědomí zápis 

č. 22 ze zasedání dopravní komise (dále jen „DK“), konané dne 23.06.2014. 

 
2.1.  Reklamace kanalizační poklopy Smetanova ul. – v řešení. Odbor dopravy a silničního 

hospodářství zaslal podnět na Ředitelství silnic a dálnic. 

  

2.2.  Parkovaní na ul. Žižkova  

Rada města usnesení 4526 neschválila předložený záměr parkování ulice Žižkova (dále viz. 

bod č. 3 zápisu č. 23 DK). 

 

2.3.  Prodej pozemků ul. Jiráskova, zastupitelstvo zveřejnilo záměr k prodeji. 

 

2.4.  Chodník spojka Lipovská – Puškinova 

Rada města uložila usnesením č. 4528 odboru stavebního úřadu, majetku a investic (dále jen 

„OSMI“), oddělení majetku (dále jen „OM“) zadat zpracování projektové dokumentace na 

dostavbu chodníku mezi ulicemi Puškinova a Lipovská (kolem uhelných skladů). 

 

2.5.  Návrh na změnu dopravního značení na ul. Horská. 

Rada města uložila OM usnesením č. 4527 zadat Technickým službám Jeseník a.s. (dále jen 

„TSJ“) realizaci změny dopravního značení na ul. Horská 4527 – zrealizováno. 

 

 

3. Informace o doplnění vodorovného dopravního značení  
 

Ing. Liberda seznámil přítomné s průběhem místního šetření, jehož se zúčastnili zástupci Městského 

úřadu Jeseník, Odboru dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH“), OM a TSJ. Důvodem 

bylo doplnění VDZ v lokalitách ulic Vodní, Tyršova, Wolkerova (horní část) a Palackého. Výsledný 

návrh řešení VDZ stanoví ODSH a to po vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. 

Ing. Liberda podrobněji informoval o usnesení Rady města Jeseníku č. 4619, kterým na svém zasedání 

dne 25.8.2014 uložil OM zřízení vodorovného značení V12c Zákaz zastavení na ulici Žižkova 

v Jeseníku. Toto VDZ již ODSH stanovil. Členové DK diskutovali o možnosti zrušení stávajícího 

svislého dopravního značení, které je naprosto zbytečné. 
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Návrh usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města zrušit svislé dopravní značení IP25 a resp. IP25b Zóna 

s dopravním omezením „30 + zákaz stání“ v lokalitě ulice Žižkova. 

 

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

Dopravní komise přijala návrh. 

 

Ing. Liberda dále informoval o řešení situace parkování na ulici Wolkerova. V lokalitě se vyznačí 

podélné stání, parkovací pás bude v místech vjezdů přerušen. Parkovací plocha na ulici Tyršova 

u tržnice – z místního šetření vyplynulo, že v místě je možné zřídit parkovací pruh.  

 

Dopravní komise bere informaci na vědomí. 

 

Na jednání dopravní komise se dostavil pan Štětka. 

 

 

4. Informace ke stavbě Parkoviště pod budovou Karla Čapka 

Informace o vedeném řízení o povolení stavby „Parkoviště pod budovou Karla Čapka č.p. 1147, SO 

101 - Parkoviště a odvodnění, Jeseník“ podala Ing. Macenauerová. 

Jedná se o stavbu parkoviště pro osobní automobily, které zahrnuje celkem 56 stání, rozčleněných 

obslužnými komunikacemi. Součástí stavby jsou zpevněné plochy, opěrné a zárubní zdi, chodníky 

a odvodnění.  

Navržený chodník navazuje na stávající chodník podél hlavní větve ul. K. Čapka a vede až k hlavnímu 

vjezdu do nového parkoviště. Chodník je navržen v šířce 2m, povrch ze zámkové dlažby. Součástí 

návrhu je i úprava nároží větví ul. K. Čapka a přechod pro chodce.  

 

Dopravní komise bere informaci na vědomí.  

 

 

5. Přechody pro chodce Jeseník  

Na základě požadavku Policie ČR 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“, provedl ODSH ve 

spolupráci s OM místní šetření. S návrhem na provedení žádoucích oprav, úprav a rušení přechodů 

seznámila přítomné Ing. Macenauerová.  

Návrh usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města řešit dopravní problematiku dle předloženého návrhu. 

 

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

Dopravní komise přijala návrh. 

 

 

6. Organizace stání Lipovská č.p. 1160 a 1161 

S žádostí vlastníků jednotek Lipovská 1160 a 1161 o zřízení organizace parkování před vstupy do 

objektů č.p. 1160 a 1161 seznámil přítomné Ing. Chmelař. Jako důvod žadatelé uvádí, že parkování 

osobních vozidel před samotnými vchody, brání zastavení dopravní obsluhy (sanitních vozů, 

především s ohledem na osoby s omezeným pohybem). 

Ing. Chmelař navrhl odstranění dopravního značení B29 – zákaz stání, to mělo souvislost se 

zásobováním kotelny topným olejem, až po vjezd do sběrného dvora. Dále zřízení vodorovného 
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značení vymezující možnost podélného stání podél chodníku s tím, že v místě vchodů bude přerušení, 

právě pro možnost dopravní obsluhy. 

 

Návrh usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města řešit dopravní situaci na ulici Lipovská před vchody do 

panelových domů č.p. 1160 a č.p. 1161 odstraněním SDZ B29 Zákaz stání a zřízením VDZ možnosti 

parkovacího stání s podélným řazením při respektování zejména ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací 

plochy silničních vozidel. 

 

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

Dopravní komise přijala návrh. 

 

 

7. VO Kalvodova 

S žádostí o umístění dvou sloupů veřejného osvětlení na nezpevněnou komunikaci (parc.č. 1868/1 k.ú. 

Jeseník) vedoucí k domu Kalvodova 608/22 v Jeseníku seznámil přítomné Ing. Chmelař. Předmětný 

pozemek je ve vlastnictví města. 

Členové komise konstatovali, že se nejedná o pozemní komunikaci a v diskuzi nepodpořili instalaci 

nového VO. 

 

Návrh usnesení: 

Dopravní komise nedoporučuje radě města vybudování sloupů veřejného osvětlení na pozemku 

parc.č. 1868/1 v k.ú. Jeseník. 

 

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

Dopravní komise přijala návrh. 

 

 

8. Ulice Mlýnská – asfaltový povrch 

Ing. Chmelař předložil k projednání žádost občanů Jeseníku o asfaltový povrch na ulici Mlýnská. 

Komunikace je tvořena penetračním makadamem, povrch je vlnitý je potřeba jej opakovaně 

opravovat, situace je řešena od povodní v roce 1997. 

Prostor přes lom a betonárku je problematický, v roce 2013 proběhlo jednání, přičemž pozemek města 

Jeseník vede za plotem betonárky a prostor, který je využíván k dopravě není majetkem města Jeseník. 

Po jednání byl příslib o častější úklid a údržbu ze strany kamenolomu a betonárky, což dosud plní. 

OM doporučuje, vzhledem k rozsahu, záměr zpevnění komunikace asfaltobetonem na Mlýnské zařadit 

do investičních akcí města Jeseník. 

Návrh usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města zařadit opravu povrhu komunikace na ulici Mlýnská do 

zásobníku investičních akcí. 

 

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

Dopravní komise přijala návrh. 

 

 

9. Návrh plánu zimní údržby 

Členové a hosté dopravní komise řešili změny v návrhu plánu zimní údržby na období 2014/2015. 

Projednávali mimo jiné i rozsah údržby nové cyklostezky, kdy se členové shodli na zimní údržbě části 

od plynárny po hotel M.   
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Návrh usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města schválit návrh plánu zimní údržby na období 2014/2015. 

 

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

Dopravní komise přijala návrh. 

 

 

10. Různé 

 

10.1. Parkovaní na ul. Myslbekova u Silesie 

Na nevhodné parkování v obytné zóně před penzionem Silesie v lázních upozornil pan Fanta. 

Ing. Marcinov – v současné době město zadalo zpracování projektové dokumentace pro tuto 

lokalitu. Ing. Chmelař doplnil, že projekt řeší v rámci dotace na akci „Naučná stezka – 

Priessnitz – Schroth“ celou komunikaci (parkování) ul. Myslbekova vč. chodníku.   

 

 

 

. 

 

 

 

Termín dalšího zasedání dopravní komise nebyl stanoven. 

 

 

Zapsala:  Pavla Marcalíková 

 

 

Schválil: Ing. Milan Marcinov 

 


