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Zápis č. 14 
ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 20. 6. 2017 v 15:00 hod. 

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

 

 

Přítomni: 

Členové: Ing. Marcinov, Ing. Urban, p. Blanář, p. Holeňa 

Nepřítomni: p. Šramko 

Tajemník: p. Marek 

Hosté: Ing. Liberda, pí. Skácelová, p. Antoňů, Ing. Perutka 

  

Program: 

 

1. Zahájení 
Předseda Ing. Marcinov přivítal přítomné členy dopravní komise (dále jen „DK“) i přítomné hosty 

a konstatoval, že zasedání DK je usnášeníschopné - přítomni 4 členové DK. Tím bylo jednání 

zahájené. 

 

2. Kontrola úkolů z předešlých zasedání 
Rada města na svém 102. zasedání konaném dne 13. 6. 2017 usnesením č. 3055 vzala na vědomí 

zápis č. 13 z mimořádného zasedání DK, které se konalo dne 16. 5. 2017.  

 

Rada města na svém 99. zasedání konaném dne 19. 5. 2017 usnesením č. 2968 vzala na vědomí zápis 

č. 12 ze zasedání DK, které se konalo dne 11. 4. 2017 a přijala níže uvedená usnesení: 

 

2.1. Dopravní situace lokalita Čapka 

2.1.1. Rada města usnesením č. 2969 ukládá oddělení majetku řešit majetkoprávní vypořádání 

pozemků pod účelovou komunikací v lokalitě Čapka, dle důvodové zprávy. 

2.1.2. Rada města usnesením č. 2970 ukládá oddělení majetku řešit návrh rozšíření veřejného 

osvětlení v lokalitě Čapka, dle důvodové zprávy. 

2.1.3. Rada města usnesením č. 2971 ukládá oddělení majetku řešit majetkoprávní vypořádání 

pozemků na ulici U Sokolovny, dle důvodové zprávy. 

 
2.2. Vyhrazené parkování ZTP na ulici Beskydská   

Rada města usnesením č. 2972 ukládá oddělení majetku vyhradit jedno parkovací místo pro 

vozidla ZTP na ulici Beskydská, dle důvodové zprávy. 

 

2.3. Stavební úprava autobusové zastávky u OD Billa ve směru do centra města, ul. Bezručova 

Rada města usnesením č. 2973 ukládá oddělení majetku zadat projektovou dokumentaci pro 

úpravu autobusového zálivu, dle důvodové zprávy. 

 

2.4. Návrh na možné umístění vodorovného dopravního značeni ul. Tyršova, Vodní, Gogolova 

Rada města usnesením č. 2974 ukládá oddělení majetku zadat projektovou dokumentaci pro 

vodorovné dopravní značení na křižovatce Tyršova, Vodní a Gogolova, dle důvodové zprávy. 

 

 

 

 

2.5. Žádost o umístění retardérů na ulici Havlíčkova 

Rada města usnesením č. 2975 nesouhlasí s vybudováním příčných prahů na ulici Havlíčkova 

v blízkosti speciální školy, dle důvodové zprávy. 
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2.6. Žádost o umístění dopravního značení Zákaz vjezdu všech vozidel na ul. Kostelní v Jeseníku 

Rada města usnesením č. 2976 nesouhlasí s umístěním svislé dopravní značky „B1 – Zákaz 

vjezdu všech vozidel“  na ulici Kostelní v Jeseníku, dle důvodové zprávy. 

 

2.7. Žádost o vybudování chodníku na ulici U Bělidla  

Rada města usnesením č. 2977 ukládá oddělení investic zařadit do plánu investic zpracování 

projektové dokumentace na chodník ulice U Bělidla, dle důvodové zprávy. 

 

2.8. Žádost o obousměrný provoz z ul. Krameriova směr ul. Úbočí 

Občané bydlící na ulici Krameriova a K. H. Máchy požadují obousměrný provoz z ul. 

Krameriova směr na Úbočí. Zástupci města budou tento problém řešit se zástupci Správy 

železniční dopravní cesty. 

 

2.9. Nový dopravce veřejné autobusové dopravy v Olomouckém kraji 

Výsledky soutěže na nového dopravce veřejné autobusové dopravy v Olomouckém kraji byly 

projednávány na dopravní komisi Olomouckého kraje. Ing. Liberda informoval přítomné o tom, 

že konkurenční dopravce se odvolal proti rozhodnutí výsledku soutěže a podal rozklad. Pokud 

se nerozhodne, bude se muset vyhlásit nové výběrové řízení a prodlouží se smlouva se 

stávajícím dopravcem o dva roky.  

 

Předřazen bod programu č. 6 (nově č. 3) - přišli paní Skácelová a pan Antoňů, zástupci občanů 

ul. Havlíčkova. 

 

3.  Ulice Havlíčkova - změna organizace dopravy 

Oddělení majetku obdrželo od Městského úřadu Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství 

(dále jen „ODSH“), opětovný podnět občanů bydlících na ulici Havlíčkova, kteří apelují na změnu 

režimu dopravy na místní komunikaci. 

Návrh na změnu organizace dopravy na ul. Havlíčkova podávalo město Jeseník, oddělení majetku, v 

roce 2010 na základě zpracovaného návrhu místní úpravy provozu firmou Cekr CZ s.r.o. Následně 

ODSH vydal stanovení místní úpravy provozu opatřením obecné povahy a již tehdy vznesli proti 

tomuto návrhu obyvatelé několik připomínek. 

Byla vedena diskuze. Zástupci občanů ul. Havlíčkova, pan Antoňů a paní Skácelová, apelují na 

změnu organizace dopravy, a to zobousměrnění ul. Dvořákova. Dále uvádějí, že na ul. Havlíčkova 

dochází k nebezpečným dopravním situacím při vyhýbání dvou protijedoucích vozidel. Požadují 

prioritně vybudování plánovaného parkoviště pod IPOSem. Ing. Marcinov uvedl, že záměr na 

vybudování parkoviště stále platí.  

Zástupci občanů, paní Skácelová a pan Antoňů, opustili jednání dopravní komise. 

 
Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města změnu organizace dopravy na ulici Dvořákova 

z jednosměrného na obousměrný provoz. 

Hlasování: 

     Pro: 0  proti: 2  zdržel se: 2 

Dopravní komise návrh nepřijala. 

Předřazen bod programu č. 10 (nově č. 4) – přišel Ing. Perutka. 

 

4.  Ul. Myslbekova – úprava dopravního značení 

4.1. Oddělení majetku obdrželo opětovný podnět ohledně problematického parkování na ulici 

Myslbekova. Jedná se o vozidla, která parkuji na ploše  u plotu Vojenských léčebných lázní a 

dále na komunikaci směrem k restauraci Peklo, kde dochází k výraznému zúžení šířky vozovky. 

Dále byl vznesen požadavek, zástupce Lesů České republiky, ohledně průjezdu při svozu dřeva. 

Situace by se měla řešit dopravním značením a důslednou kontrolou městské nebo státní policie. 
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Ing. Perutka seznámil přítomné se svými připomínkami k výše uvedené problematice. Auta 

stojící po kraji komunikace směrem k restauraci Peklo zužují průjezdný profil komunikace, 

narušují krajnici, dále je ohrožena bezpečnost chodců a cyklistů. Ing. Perutka navrhuje umístění 

svislého dopravního značení ( zakazující možnost stání vozidel ). Ing. Marcinov uvedl, že 

dopravní komise se tímto problémem zabývala cca před rokem s tím, že alespoň část parkování 

bylo vhodné ponechat po provedení drobných terénních úprav.  

 

Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města schválit úpravu dopravního značení pro zákaz stání všech 

motorových vozidel v dané lokalitě (na štěrkové ploše i dále podél vozovky). 

Hlasování: 

     Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

Dopravní komise návrh přijala. 

4.2. Ing. Perutka přednesl požadavek na dodržování rychlosti a návrh opatření pro zvýšení 

bezpečnosti chodců na ul. Priessnitzova směr lázně. Přítomní byli seznámeni s tím, že ve výše 

uvedené lokalitě se plánuje výstavba chodníku. V současné době oddělení investic řeší 

projektovou dokumentaci a majetkoprávní vztahy. 

Byla vedena diskuze. Byly navrhovány různé varianty opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců. 

(dopravní značení, telematické prvky atd.).  

Ing. Perutka opustil jednání dopravní komise. 

 

Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města zpracovat návrh na umístění telematického 

bezpečnostního prvku na ul. Priessnitzova ve směru do lázní. 

Hlasování: 

     Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

Dopravní komise návrh přijala.                                                   

5. Chodník na ulici Nádražní a Puškinova  

Oddělení majetku obdrželo od manželů Cyprových podnět ohledně nevyhovujícího stavu pěší trasy 

na ul. Nádražní a Puškinova v blízkosti železničního přejezdu směrem do Priessnitzových léčebných 

lázní. V podnětu uvádějí, že chodník je v nevyhovujícím technickém stavu. Chodník je využívána 

nejen místními občany, bydlícími na ul. Priessnitzova, Sokola Tůmy a Kalvodova, ale i návštěvníky 

Jeseníku. V zimě je chodník těžko schůdný a lidé využívají pro pohyb vozovku krajské komunikace. 

Dle písemného podnětu jsou žadatelé seznámeni s majetkovými poměry v této lokalitě a žádají 

město Jeseník, aby jednalo se sousedními vlastníky, především Správou železniční dopravní cesty. 

Ing. Marcinov uvedl, že se zatím nejedná o chodník, ale pěší trasu s hlinitým povrchem. 

Výše uvedená problematika byla řešena v dopravní komisi č. 11 dne 7. 2. 2017, rada města  

usnesením č. 2790 přijatým na jejím 93. zasedání konaném dne 10. 3. 2017 uložila oddělení majetku 

prověřit možnost úprav pro zmírnění nebo odstranění nebezpečné dopravní situace v prostoru 

železničního přejezdu na ulici Puškinova. 

Dopravní komise vzala informaci na vědomí. 

6. Ul. Tyršova - změna organizace dopravy 

Město Jeseník, oddělení majetku, obdrželo žádost společnosti UNIMED Jeseník spol s r. o.  o změnu 

organizace dopravy na ulici Tyršova z jednosměrného provozu na obousměrný, tak aby bylo možné 

vyjíždět z jejich parkoviště vlevo a klienti nemuseli odbočovat vpravo a projíždět celou Tyršovu 

ulici.  

Byla vedena diskuze. Pan Marek seznámil přítomné s informací, že v roce 2018 bude prováděna 

rekonstrukce inženýrských sítí (voda, plyn) a před konečnou úpravou povrchů by mohlo dojít 

k úpravě režimu parkování, popřípadě zrušení jednoho z chodníků. K tomuto záměru by musela být 

vypracovaná odpovídající projektová dokumentace.  
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Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města změnu organizace dopravy v úseku od parkoviště 

společnosti UNIMED Jeseník spol. s r.o. po křižovatku s ul. Alšova z jednosměrného na obousměrný 

provoz. 

Hlasování: 

     Pro: 0  proti: 4  zdržel se: 0 

Dopravní komise návrh nepřijala.   

7. Ul. Dittersdorfova - vyhrazené parkování 

Město Jeseník, oddělení majetku, obdrželo žádost o pronájem 8 parkovacích míst v době od 8:00 do 

17:00 hod. na parkovišti města ul. Dittersdorfova pozemky parc.č. 586/1 a část 589 v k.ú. Jeseník, 

pro společnost Euroshop zastoupené Xuan Ai Lai a Hien Nguyen Thi, pro osobní automobily 

zákazníků  obchodu, který má být vybudovaný na pozemku žadatelů parc.č. 603/3 v k.ú. Jeseník.  

Byla vedena diskuze. Dopravní komise se nepřiklání k názoru blokovat parkovací místa na úkor 

parkování pro veřejnost. 

Návrh na usnesení: 

Dopravní komise nedoporučuje radě města pronájem 8 parkovacích míst pro společnost Euroshop, 

zastoupené Xuan Ai Lai a Hien Nguyen Thi  na parkovišti města ul. Dittersdorfova.  

Hlasování: 

   Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

Dopravní komise návrh přijala. 

8. Ul. Palackého - vybudování retardérů 
Město Jeseník, oddělení majetku, obdrželo od ODSH žádost šachového klubu Jeseník ohledně 

nebezpečné dopravní situace na ulici Palackého. V žádosti je uvedeno, že členové šachového klubu, 

převážně děti se při návštěvě ŠK a při odchodu dostávají do nebezpečné situace při vstupu do 

komunikace ulice Palackého. Žadatelé navrhují instalaci zpomalovacích retardérů, popřípadě upravit 

tuto lokalitu dopravním značením. Byla vedena diskuze. Jedná se spíše o dopravní výchovu dětí při 

pohybu a přecházení na pozemní komunikaci. Ing. Marcinov projevil názor, že by bylo vhodnější 

učinit opatření na pěší komunikaci. 

Návrh na usnesení: 

Dopravní komise nedoporučuje radě města vybudování příčných zpomalovacích prahů (retardérů).  

Hlasování: 

Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

Dopravní komise návrh přijala. 

9. Návrh na vyznačení vodorovného dopravního značení na ul. Lipovská 

Ing. Urban navrhl vzhledem k častému stání vozidel v prostoru před čerpací stanicí LPG na ulici 

Lipovská, kdy vozidla stojí v bezprostřední blízkosti celkem frekventovaného „místa pro 

přecházení“ nebo dokonce přímo v něm, a často také svým stáním zhoršují nájezd vozidel do 

křižovatky se silnicí III/45319 vyznačit vodorovné dopravní značení V12a Žlutá klikatá čára. 

Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města vyznačení vodorovného dopravního značení V12a Žlutá 

klikatá čára na ul. Lipovská u čerpací stanice LPG. 

Hlasování: 

     Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

Dopravní komise návrh přijala.  
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10. Revize svislého dopravního značení při výjezdu z obytných zón 

Ing. Urban předložil podnět v souladu s § 23 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, kdy řidič při vjíždění z obytné zóny na jinou komunikaci musí dát přednost v jízdě 

vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci. Na území města Jeseníku se nachází několik případů, 

kdy je tato obecná úprava dublovaná svislým dopravním značením P4 Dej přednost v jízdě! nebo P6 

Stůj, dej přednost v jízdě! Tyto značky jsou nadbytečné a mohly by být potřebné pro budoucí užití na 

jiných místech.  

Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města provést revizi svislého dopravního značení při výjezdu 

z obytných zón. 

Hlasování: 

     Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

Dopravní komise návrh přijala. 

11.    Prodej části pozemku o výměře 44 m2 z pozemkové parcely č. 2472 v k.ú. Jeseník 

Opakovaná žádost o prodej části pozemku na ul. Otakara Březiny sousedící s nemovitostmi ve 

vlastnictví žadatele. Dopravní komise (7. 2. 2017) nedoporučila schválit prodej části pozemku o 

výměře cca 150 m2 z pozemkové parcely č. 2472, v k.ú. Jeseník. Žadatel si opakovaně žádá o prodej 

a to pouze části o výměře 44 m2 před domem, jenž slouží jako přístup a příjezd k domu. 

Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města schválit prodej části pozemku o výměře 44 m2 z 

pozemkové parcely č. 2472 v k.ú. Jeseník.  

Hlasování: 

     Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

Dopravní komise návrh přijala. 

 

12. Cyklodoprava v Jeseníku 

Oddělení majetku obdrželo od vedoucího oddělení investic Ing. Uhra podnět ohledně problematiky 

cyklodopravy v Jeseníku, která byla řešena na Výboru pro strategický rozvoj a investice (dále jen 

„VSRI“). Na VSRI byla diskutována otázka koncepce cyklodopravy a její vliv na nově budované či 

rekonstruované úseky silnic a zda při rekonstrukcích místních komunikací se budou vyhrazovat 

pruhy pro cyklisty apod.  

Byla vedena diskuze. Stávající cyklostezky slouží především jako turistické a propojují okolní obce. 

Ing. Marcinov přednesl názor, že by musela být vypracována urbanistická studie zahrnující celé 

území města Jeseník včetně bezprostředního okolí.  

Dopravní komise vzala informaci na vědomí. 

13.   Ul. Krameriova – vybudování sjezdu 

Město Jeseník, oddělení majetku, obdrželo žádost na vybudování sjezdu z místní komunikace ulice 

Krameriova parc.č. 1749/21 na pozemek parc.č. 1749/46 obě v k.ú. Jeseník, investor Mgr. Dalibor 

Janák. Žadatel provede se souhlasem vlastníka komunikace snížení výšky chodníku a snížení obruby 

chodníku dle projektové dokumentace.  

Ing. Marcinov uvedl, že nerozumí, proč je tento bod na programu jednání DK. 

Dopravní komise vzala informaci na vědomí. 

14. Ul. Myslbekova - Žádost o zimní údržbu – Vít Céza 

Město Jeseník, oddělení majetku, obdrželo dne 28. 4. 2017, č.j. MJ/22851/2017, žádost pana Víta 

Cézy o zařazení úseku od ul. Myslbekovy k domu č.p. 1381 do plánu zimní údržby. V žádosti uvádí, 

že do roku 2002 byla zimní údržba bez problému prováděna. Od roku 2002 se zimní údržba k domu 

pana Cézy neprovádí. Pan Céza žádá o zařazení do plánu zimní údržbu při větším srážkovém úhrnu, 
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především při kalamitním stavu, tak aby mohla být dostupná lékařská pomoc, požární ochrana atd. 

Byla vedena diskuze. Město Jeseník by muselo provádět zimní údržbu po cizích pozemcích, protože 

část komunikace není v majetku města. 

 Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města zařadit úsek od ul. Myslbekova po č.p.1381 do plánu 

zimní údržby. 

Hlasování: 

     Pro: 1  proti: 3  zdržel se: 0 

Dopravní komise návrh nepřijala. 

15. Různé  

15.1. Umístění přístřešku u zastávky na ulici Lipovská 

Město Jeseník, oddělení majetku, má zadanou výrobu přístřešku pro cestující na zastávce 

autobusu na ul. Lipovská (viz foto). Žádá dopravní komisi o posouzení vhodného umístění 

přístřešku na předmětné ploše autobusové zastávky, zpevněné zámkovou dlažbou. Dopravní 

komise doporučila umístění přístřešku ke kraji zpevněné plochy směrem z města v souladu 

s normou pro umístění autobusových zastávek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín dalšího plánovaného zasedání DK je stanoven na 19. 9. 2017.  

 

 

Zapsal: Jiří Marek 

Schválil: Ing. Milan Marcinov 


