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Zápis č. 14 

 
ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 28.11.2011 

v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

 
Přítomni: Ing. Halas, Ing. Kalina, Ing. Ježek, p. Dubský, Ing. Vrbková, Ing. Perutka, p. Smrž  
Omluveni: p. Jedlička, Ing. Krátký, Ing. Ponechalová 
Hosté: p. F. Chovanec, Ing. Cabadaj, p. Koriťák, Mgr. Hanulík, za Krajskou energetickou 

agenturu Moravskoslezského kraje Ing. Baginský a Z. Bilan 
 
 
Výbor se sešel na svém 14. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty a zahájil 
jednání.  
 
1. EPC – možnosti financování revitalizace objektů v majetku města (kombinace EPC a dotace 

SFŽP) 

Ing. Halas – předloženy podrobnější informace k možnosti využití metody EPC u budov v majetku 
města a předpokládaném vyhlášení výzvy na zateplení budovu ze SFŽP – vhodné uvažovat o budově 
IPOS z důvodu energeticky velice náročného objektu. 

Ing. Baginský – proveden průzkum 21 objektů v majetku města, ke každému zpracován podrobnější 
materiál o energetické náročnosti a možnosti úspor při přijetí navrženého opatření. Je vhodné uvažovat 
o budově MěÚ na ul. Tovární, IPOS, MŠ Tyršova. Pokud se budou navržená úsporná opatření 
realizovat, není nutné uvažovat o zapojení vlastních zdrojů, investice se budou splácet z uspořených 
prostředků na energie. 

Ing. Halas – při realizaci zateplení IPOSu se uvažuje s cca 18-25 mil. Kč z vlastních zdrojů města, 
bylo by pak vhodné zrealizovat i navržená opatření EPC, aby byl objekt IPOSu vyřešen. Které další 
budovy zahrnout k realizaci pomocí metody EPC? Je nutné vytvořit balíček o více objektech, aby byla 
znatelná úspora, navíc se uspořenými prostředky zafinancují přípravné práce pro další objekty 
realizované metodou EPC. O využití metody EPC u objektu IPOS se může uvažovat až době vyhlášení 
dotace na zateplení budov, aby byly mohly být nastaveny podmínky k výběrovému řízení (technické 
podmínky, kapacita kotelny). 

Ing. Baginský – v případě vyhlášení výzvy na zateplení objektů pro města bude využití metody EPC 
výhodou, která mnohem více sníží energetickou náročnost budovy a tím zvýší i bodové hodnocení 
projektu (větší pravděpodobnost získání dotace) 

p. Chovanec – bude mít využití metody EPC vliv na výši dotace? 

Ing. Baginský – dotace bude nižší, odečítá se pětiletá úspora 

Podklady pro členy Výboru budou uložena ve webové aplikaci.  

2. Regionální aquacentrum Jeseník 

Ing. Halas – podepsána smlouva na zpracování projektové dokumentace s firmou CENTROPROJEKT 
a.s., proběhl první výrobní výbor, kde byly navrženy možné změny k zapracování do PD oproti návrhu 
zpracovaného v rámci investičního záměru 

 přemístění navrhovaného parkoviště  

návrh: „Parkoviště navržené v investičním záměru na parcele číslo 2314/2 v k. ú. Jeseník 

požadujeme přesunout na plochu, která byla v investičním záměru vymezena pro potřeby 

tréninkového fotbalového hřiště. Celkový počet parkovacích míst musí být zachován, tzn., že bude 
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vytvořeno 80 parkovacích míst pro osobní automobily a 7 parkovacích míst pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace.“ 

 
Ing. Halas – v ideovém návrhu zadáno parkoviště na ploše, kde stávají kolotoče. Centroprojekt 
navrhuje umístění parkoviště na fotbalovém hřišti. Dle vzoru obdobných zařízení je vhodnější 
ponechat zelenou plochu, kterou využívají fotbalisté k tréninkům, k dalšímu rozvoji celého areálu. 
Dále je vhodné přesunout parkoviště vyhrazené pro personál na druhou stranu areálu směrem k řece. 

Ing. Perutka – stávající fotbalové hřiště ponechat jako rozvojovou plochu pro areál, ne pro fotbalisty 

Ing. Vrbková – na zelené ploše se umísťují kolotoče a cirkusy, je uvažováno s náhradní plochou pro 
tato zařízení? 

Ing. Halas – nová plocha není určena, je nutné vyřešit 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zachování stávajícího umístění parkoviště dle 

původního návrhu, doporučuje jinou alternativu pro přesun parkovacích ploch pro zaměstnance a 

zásobování, dále doporučuje vytipovat alternativy pro umístění kolotočů a cirkusových stanů. Stávající 

zelenou plochu 60x70 výbor doporučuje ponechat jako výhledovou rozvojovou plochu doplňkových 

aktivit. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 vytvoření hlukové přepážky mezi bazény 

návrh: „Oddělit plavecký bazén a relaxační bazén designovou přepážkou s možností uzavřít 

přístup k relaxačnímu bazénu pro veřejnost např. v ranních hodinách, kdy bude provoz pouze pro 

kondiční plavání. S ohledem na vytvoření prostoru pro přepažení obou bazénů požadujeme 

zachovat 5 drah u plaveckého bazénu, šířku každé dráhy požadujeme změnit na 2 m, tzn., celkem 

bude plavecký bazén široký 10 metrů.“ 

Ing. Halas – oddělení kondičního a relaxačního bazénu řešeno s architektem, tato možnost je 
realizovatelná, architektem navrženo oddělení optické skleněnou stěnou, ne hermetické uzavření 
prostoru. 

Ing. Perutka – navrhuje pevné zvukové oddělení bazénu, požadujeme takovou minimální šířku dráhy, 
aby se mohly konat soutěže 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje oddělit plavecký bazén a relaxační bazén 

přepážkou pro zvukové a organizační rozdělení s možností uzavřít přístup k relaxačnímu bazénu pro 

veřejnost např. v ranních hodinách, kdy bude provoz pouze pro kondiční plavání. S ohledem na 

vytvoření prostoru pro přepažení obou bazénů požadujeme zachovat 5 drah u plaveckého bazénu za 

cenu snížení šířky drah pro využití k pořádání závodů. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 úprava dispozice sprch 

návrh: „Upravit dispozičně sprchy pro muže a ženy, které navazují na hromadnou šatnu 

s převlékacími kabinami, a to tak, aby návštěvníci, kteří vchází z hromadné šatny do bazénové 

haly, museli projít místností se sprchami.“ 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje upravit dispozičně sprchy pro muže a ženy dle 

předloženého návrhu. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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 bazénová galerie 

návrh: „Navrhnout řešení prostoru galerie tak, aby jedna její část v západní straně objektu mohla 

sloužit pro potřeby plavců jako klidová zóna a druhá část mohla sloužit pro návštěvníky z řad 

neplatící veřejnosti, např. v případě konání závodů nebo návštěvě rodičů při sportovních a 

zájmových akcí jejich dětí. V části pro neplatící veřejnost doplnit prostor pro skříňky tak, aby 

vznikla možnost odložit si svršky a oblečení do skříněk. Postačující bude cca 25 – 30 ks skříněk. 

S tím souvisí i potřeba mokrého baru v horním patře, tento by po provedených úpravách sloužil 

pouze pro fitness provoz a v případě návštěv veřejnosti na galerii také jako občerstvení pro 

návštěvníky, nikoliv však již pro návštěvníky bazénové haly, ti budou moci využívat pouze mokrý 

bar ve spodní části provozu.“ 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje upravit řešení prostoru galerie dle předloženého 

návrhu. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 tobogánová věž 

návrh: „Projektově připravit věž tobogánu tak, aby mohla být v budoucnu doplněna o druhý 

tobogán – kratší ale širší např. pro nafukovací duše a čluny. Požadujeme, aby byl takový tobogán 

i naprojektován a veden jako samotný stavební objekt včetně samotného výkazu výměr a 

položkového rozpočtu. Důvodem je možnost dostavby samostatně mimo projekt realizovaný 

z dotace.“ 

Ing. Halas – doporučuje, aby se při zpracování PD počítalo s možností rozšíření nabízených lákadel 
v budoucích letech ke zvýšení atraktivity objektu 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje projektově připravit prostor tobogánu dle 

předloženého návrhu. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 vodní prvky před stávající budovou městského koupaliště 

návrh: „Požadujeme řešit (možná vypustit) navržený prvek, který je blíže k budově. V těchto 

místech se nachází odlučovač ropných látek ze stávajícího parkoviště. Náklady na jeho přemístění 

a vybudování vodního prvku by byly neúměrné.  

 
Ing. Ježek – nedoporučuje výstavbu těchto stavebních objektů s ohledem na klimatické podmínky 
v Jeseníku  

Ing. Perutka – tento prvek by ponechal jako „poutač“ pro aquacentrum, odkaz na vodoléčbu spojenou 
s historií města. Zohlednil by však investiční náklady výstavby. 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zrušení horní kašny před objektem aquacentra. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje ponechat spodní kašnu před objektem aquacentra 

s tím, že o možném vypuštění objektu bude uvažováno na základě zhodnocení celkových investičních 

nákladů. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 stávající parkoviště před budovou městského koupaliště 

návrh: „Z důvodu podmínky dotace, která požaduje zachování tohoto parkoviště s počtem 

parkovacích míst do 30.08.2013, je nutné připravit projektovou dokumentace a hlavně zásady 
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organizace výstavby tak, aby bylo možné plochu parkoviště stavebně upravovat až po tomto 

termínu, tzn. po cca 8 měsíci po zahájení realizace výstavby. Je nutné s ohledem na tuto podmínku 

přizpůsobit v projektové dokumentace plochy zařízení staveniště a např. dobu pro budování 

veřejného prostranství před stávající budovou.“  

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje řešení výstavby objektu aquacentra dle 

předloženého návrhu. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 kryokomora 

Ing. Ježek – kryokomora je technologicky náročné zařízení, u kterého musí být přítomen lékař nebo 
zdravotník – v návrhu technologicky nevyřešené (je umístěné pod zemí), chybí zázemí pro lékaře. 
Zařízení kryokomory je nerentabilní, buduje se především v lázních, je energeticky náročné, je vhodné 
tento objekt zde budovat? 

Ing. Perutka – souhlasí s vypuštěním kryokomory, navrhuje posílení odpočinkové zóny 
 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zvážit vypuštění zařízení kryokomory a navržení 

jiného využití (např. parní sauna). 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 přechod pro chodce v místě přístupu návštěvníků u koridoru 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje upravit stávající přechod pro chodce, resp. 

doplnit jej o nasvícení dle platných norem. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 snížit počet energeticky náročných atrakcí venkovních bazénů 

Ing. Perutka – s ohledem na počet koupacích dnů v roce ve venkovních bazénech doporučuje snížit 
množství energeticky náročných atrakcí 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje redukovat energeticky náročné atrakce 

venkovních bazénů a nahradit je aktivními prvky (např. houpací bazén). 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 šatny pro venkovní provoz 

Ing. Kalina – šatnový úsek v budově aquacentra pro venkovní provoz je nadbytečný a finančně 
nákladný 

Ing. Halas – šatny a další zázemí pro venkovní provoz by mohly být přesunuty ven podél obvodové 
stěny v areálu 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje ověřit zázemí pro venkovní provoz v pravé části 

stávající budovy, v případě možnosti zmenšit plochu k využití jako nebytové prostory. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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3. Koncept nového územního plánu města Jeseník 

Ing. Cabadaj – předloženy dodatečné informace k vybraným (problémovým) bodům zahrnutých 
v návrhu konceptu nového ÚP, projednávaného na dopravní komisi. Pokud výbor odsouhlasí 
předložení ke schválení ZM, bude zpracován nový územní plán, v opačném případě se bude muset 
řešit rozpor.  

- ul. Poštovní, Dukelská, nám. Svobody – dopravní komisí odhlasovala variantu č. 2, tedy okružní 
křižovatka bez demolice na ul. Dukelské (proluka).  

- úprava ulice U Bělidla ke křižovatce s ul. Dukelská a Slezská – dopravní komise hlasovala pro 
variantu 1 – napřímení křižovatky s kruhovým objezdem. Na předchozím jednání výboru navržena 
stávající varianta řešení.  

- propojení silnice I/60 přes křížek s ul. Boženy Němcové a následně s ulicí Dukelská – Ing. Perutka 
nedoporučuje navrženou variantu, lokalita je považována za klidovou, propojením se silnicí I/60 se 
mnohonásobně zvýší průjezdnost touto lokalitou. Ing. Ježek – lokalita je obytnou zónou se svými 
dopravními pravidly (omezená rychlost) 

- návrh na propojení ul. J. Hory a Skupova pěší stezkou  

 - areál Moravolen 04 a 10 – z důvodu rozprodání většiny pozemků je OSMI navrženo ponechat 
stávající území s využitím „nerušivá výroba“ 

- Lipovská směrem na Lipovou-lázně – pozemky po levé a pravé straně zahrnout do územní rezervy 

- vnitřní lázeňské území – nesouhlas Ministerstva zdravotnictví a Českého inspektorátu lázní a zřídel, 
OSMI doporučuje ponechat v návrhu konceptu a rozpory řešit až v návrhu ÚP 

- Rejvízský most – proběhlo jednání na krajském úřadě, záměr je v souladu se stávajícím konceptem i 
novým územním plánem, s variantou č. 5 bude dále pracováno v ÚP 

- KEY Trade s.r.o. – nemovitost v areálu Moravolen 10 (Bělidlo), bez řádného povolení provedeny 
stavební úpravy, zřízeny bytové jednotky, vlastník žádá o změnu územního plánu a to z tovární plochy 
na obytné území. Za OSMI nedoporučujeme provést tuto změnu – kolize s okolními pozemky, které 
jsou ve funkční využití tovární plochy. 

- golfové hřiště – v současném územním plánu oblast označena jako „sportoviště“, což vyhovuje 
vybudování 9 jamkového golfového hřiště, SEA podmíněně připouští vybudování 9 j. golfového 
hřiště, když EIA neprokáže negativní ovlivnění stanovených hodnot, další rozšíření na 18 j. 
nepovoluje. Nabízí se následující – ponechat současný stav dle stávajícího ÚP, 9 j. s budoucím 
rozšířením s plochou „územní rezerva“, 18 j. s řešením rozporů v návrhu ÚP, navazující plocha, 
kterou představovala varianta č. II, bude zachována pouze jako územní rezerva. 

Následně proběhla obsáhlá diskuze nad problematikou golfového hřiště – další postup, možnosti aj. 

Ing. Halas – popsat postup a další návaznosti v případě, když se neschválí koncept a bude se muset 
přepracovat, a to i s ohledem na dotaci přijatou na zpracování nového územního plánu. Po obsáhlé 
diskuzi Výbor nepřijal žádné usnesení, pro rozhodování zastupitelstva města budou nejdůležitější 
údaje týkající se Rejvízského mostu a dále pak na dotaci (viz výše).  

 
4. Různé, diskuze 

4.1. Parkoviště pod IPOSem 

p. Chovanec – k vyřešení dopravní situace (parkování) na ul. Havlíčkova a v okolí bylo uvažováno 
s vybudováním parkoviště na ploše pod IPOSem, na tuto lokalitu tedy bylo zadáno zpracování 
projektové dokumentace, přístup na parkoviště byl řešen spodem z ul. K. Čapka. Jelikož přes 
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předmětný pozemek vedou sítě NN,VN a plynu, je nutné tyto přeložit, náklady vyčísleny na cca 2 mil. 
Kč. Pokud by se přeložky nerealizovaly, vzniklo by mnohem méně parkovacích míst. Projektantem 
jsou v současnosti zpracovány dvě varianty řešení příjezdu na parkoviště, a to spodem (cca 46 
parkovacích míst), kdy při dodržení všech technických požadavků dochází k přibližně 12% sklonu, a 
bočním vjezdem (zvýšení počtu parkovacích míst na cca 56). 

Ing. Perutka – nalézt takové technické řešení, aby se postavilo celé parkoviště a nemusely se realizovat 
přeložky sítí 

Ing. Kalina – jaké stupně PD budou projektovány? S ohledem na náklady nutné k realizaci by se 
mohlo uvažovat o zrušení projektování dalších stupňů dokumentace. 
 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zpracovat projektovou dokumentaci parkoviště 

pod IPOSem s horním vjezdem na parkoviště a před projektovou dokumentací pro stavební povolení 

požadovat předložení propočtu nákladů na realizaci akce. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Ing. Halas ukončil po rozpravě jednání výboru v 21:50 a poděkoval všem za účast. 
 
 

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice nebyl prozatím stanoven. 

 
Zapsala: Bc. Gabriela Otavová 
Schválil: Ing. Libor Halas, v. r. 


