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Zápis č. 17 
ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 27. 02. 2017 v 15:00 hod. 

v zasedací místnosti MěÚ Jeseník v budově na Tovární 4/1287, 1. patro 
 

 
Přítomní členové: Ing. Marcinov,  p. Blanář, p. Holeňa, p. Šramko, Ing. Urban 
Nepřítomní členové: ---- 
Tajemník: p. Marek 
Hosté: Ing. Macenauerová, Ing. Liberda, Mgr. Ing. Mikulínová, Ing. Kašparová, p. Jelínek, Ing. 
Mičánek, Ing. Perutka 
 

Program: 

1. Zahájení a kontrola úkolů 
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. Dorazil Pan Šramko - přítomno 5 členů DK. 

Předřazen byl bod 2 s ohledem na přítomnost Ing. Mičánka. 

2. Vybudování parkoviště pro areál Kravské louky za budovou IPOS 

Město Jeseník, zastoupené oddělením majetku, obdrželo od pana Bc. Jaromíra Knotka a Ing. Karla 
Mičánka podnět na vybudování parkoviště pro potřeby rozvíjejících se aktivit (sáňkařská dráha, 
letní kino, sjezdová trať) případně pro návštěvníky kulturních akcí pořádaných ve Smetanových 
sadech. Jedním z argumentů pro realizaci plánovaného parkoviště je, dle Ing. Mičánka, 
nedostačující parkovací kapacita včetně plánovaného parkoviště pod budovou Městského úřadu. 
Dále v podnětu uvádí, že by došlo k odlehčení dopravy na Křížový vrch. Ing. Kašparová sdělila 
přítomným, že projekt vybudování sáňkařské dráhy nebyl dosud radou města schválen, dokud 
nebudou řešeny strategické plány v rámci změny č. 1 (např. koncepce sportu).  
Ing. Mičánek se k výše uvedenému bodu vyjádřil, že tato věc se řeší již od roku 2015, ale do 
současné doby nedošlo k žádnému posunu. Ing. Liberda doplnil informaci, že na parkoviště pod 
IPOSem, je vydáno stavební povolení a stavba by měla být zahájena v letošním roce. Budování 
parkoviště nad IPOSem je plánem do budoucna, kdy je třeba schválit změnu územního plánu. Byla 
vedena diskuze. Ing. Urban se dotazoval na znění návrhu usnesení v souvislosti s aktivitami, které 
jsou momentálně v útlumu, spíše není jasná jejich budoucnost, proto mu přijde vypracovávání 
dalších studií jako zbytečně vynaložené finanční prostředky. Ing. Marcinov se ztotožnil s názorem 
Ing. Urbana, že výše uvedené aktivity jsou zatím plány do budoucna. 
Z jednání DK odešel Ing. Mičánek. 
 
Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit s vypracováním studie pro vybudování parkoviště 
nad Městským úřadem Jeseník (IPOS) pro potřeby návštěvníků letního kina, sáňkařské dráhy a 
sjezdovky.   

Hlasování:  

     Pro: 0  proti: 4  zdržel se: 1 

Dopravní komise návrh nepřijala. 
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Předřazen byl bod 3 s ohledem na příchod Ing. Perutky. 

3. Převod dopravní infrastruktury – Luční I 

Město Jeseník, zastoupené oddělením majetku (dále jen „OM“), obdrželo dne 11. 01. 2018 žádost o 

zahájení jednání ve věci sjednání smluvního vztahu formou darovací smlouvy na pozemní 

komunikaci a veřejné osvětlení v lokalitě Čapka I. etapa (Luční I). 

Žadatelé jsou spoluvlastníci nemovitostí dle listu vlastnictví č. 3003. Předmětnou infrastrukturu na 

ul. Luční vybudovali a nyní ji chtějí bezúplatně, formou darovací smlouvy, převést do vlastnictví 

města. Konkrétně se jedná o převod jimi vybudované komunikace a veřejného osvětlení vč. 

přidruženého prostranství (zeleně a ostrůvků s okrasnou zelení podél komunikace). Ostatní sítě 

budou předány jejich příslušným správcům a provozovatelům. Žadatele zastupuje firma Unistav 

spol. s r.o., zastoupená Ing. Pavlem Perutkou, který inicioval jednání v souvislosti s plánovanou 

výstavbou rodinných domů nad touto zástavbou, pracovně nazvanou Luční II, investorem je firma 

CEDR, spol. s r.o., jejíž záměr byl již projednán v DK a výboru pro strategický rozvoj města. Před 

tím, nežli bude možné převést plánovanou infrastrukturu Luční II, na město Jeseník, je třeba 

provést převod infrastruktury (komunikace, veřejného osvětlení) Luční I tak, aby vybudovaná 

infrastruktura včetně pozemků náležela městu Jeseník a byla zachována provozní a majetková 

celistvost v území.  

Dále je třeba ještě dokončit kolaudaci inženýrských sítí i komunikace a vyřešit zástavní práva dvou 

spoluvlastníků. Byla vedena diskuze. Ing. Perutka seznámil přítomné s historií vzniku 

infrastruktury a současného majetkoprávního stavu.  

Pan Šramko se dotazoval na nečekané záludnosti týkající se vývozu komunálního odpadu, zimní 

údržby a bezpečnosti chodců. Ing. Perutka uvedl, že zimní údržbu i svoz komunálního odpadu 

provádí na základě smlouvy již několik let TS Jeseník a neměly dosud k provádění výhrady či 

připomínky. Mgr. Ing. Mikulínová sdělila, že převzetí komunikace i VO již bylo předběžně 

projednáno s odpovědnými pracovníky TS Jeseník. Ing. Marcinov uvedl, že komunikace byla 

provedena v režimu obytné zóny, který v současnosti platí na celém sídlišti 9. května. Ing. Urban se 

dotazoval, zda je možné doporučovat radě města převod díla, které není zkolaudované. Ing. 

Marcinov, zdůraznil, že musí být provedena podrobná technická prohlídka s popisem závad a 

kolaudace před převzetím stavby. Ing. Macenauerová doplnila informaci, že stavba byla prováděna 

podle starého stavebního zákona, kolaudace bude prováděna v původním režimu. 

Z jednání DK odešel Ing. Perutka 

 

Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit s převodem infrastruktury včetně pozemků pod ní 
do majetku města s podmínkami provedení technické prohlídky, odpovídající záruky a předchozího 
vydání kolaudace stavby.    

Hlasování:  

     Pro: 3  proti: 0  zdržel se: 2 

Dopravní komise návrh přijala. 

 

1. Kontrola úkolů z předešlých zasedání 
Rada města na svém 119. zasedání konaném dne 12. 01. 2018 usnesením č. 3565 vzala na vědomí 
zápis č. 16 ze zasedání dopravní komise.  

1.1. Žlutá klikatá čára u čerpací stanice LPG 
Ing. Marcinov vznesl dotaz, v jaké fázi se nachází provedení vodorovného dopravního 
značení, žluté klikaté čáry na ul. Lipovská u plynárny.  Pan Marek sdělil přítomným, že byla 
podána žádost o cenovou nabídku spolu s dalšími dopravními akcemi. Řeší se.  
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1.2. Křižovatka ul. Dukelská se silnicí III/45319 Nám. Svobody - světelné signály 
Ing. Marcinov konstatoval, že v této záležitosti nejsou známy nové informace. Bude vznesen 
dotaz na oddělení investic. 
 

1.3. Rozšíření parkoviště ul. Nerudova 
Ing. Liberda informoval přítomné, že proběhla korespondence mezi Městskou policií, 
Odborem dopravy a silničního hospodářství a občany ohledně špatných rozhledových 
poměrů a parkování. Pan Marek informoval, že byla podána žádost o vypracování cenové 
nabídky na řešení možnosti parkování v této lokalitě. 
 

1.4. Plánovaná výstavba dopravní infrastruktury Luční II. 
Dopravní komise přijala usnesení s připomínkami. Zastupitelstvo města doporučilo uzavřít 
plánovací smlouvu. 
 

1.5. Prodej pozemku – parkoviště za Alkronem 
Dopravní komise doporučila prodej pozemku. Zastupitelstvo města souhlasilo s prodejem 
celého pozemku, tak aby zelená plocha nebyla majetkem města. 
 

1.6. Vybudování komunikace za teplárnou 
Probíhá jednání mezi dotčenými vlastníky a institucemi. Mgr. Ing. Mikulínová sdělila 
přítomným, že město vyčlenilo 500 tis. Kč pro tyto občany pro vypracování projektové 
dokumentace s příslušnou infrastrukturou zahrnující i odvodnění komunikace. Z toho 
vzejde rozpočet celé stavby. Stavbu by si financovali vlastníci stavebních pozemků sami a 
komunikaci včetně příslušenství by darovali městu. Město bude partnerem pro Státní 
pozemkový úřad v souvislosti s následným bezúplatným převodem pozemku pod stavbou 
z SPÚ na město Jeseník.  
 

1.7. Křižovatka ul. Tyršova, Vodní a Gogolova – vodorovné dopravní značení 
Ing. Marcinov se dotazoval na doplnění vodorovného značení do výkresu. Výkres je 
doplněn.  Stanovení je vydáno. 
 

1.8. Rozšíření vozovky na ulici Za Pilou v Jeseníku 
Ing. Marcinov se dotazoval na stav této akce, kterou mělo oddělení majetku zajistit. Pan 
Marek odpověděl, že již bylo zadáno zpracování projektové dokumentace. Bude 
koordinováno se stavbou vybudování kanalizace s předpokladem finální opravy povrchu 
vozovky místní komunikace v roce 2019. 
 

1.9. Změna organizace dopravy na ul. Komenského 
Rada města usnesením č. 3566 nesouhlasila se změnou organizace dopravy a 
umístěním dopravního značení „Slepá ulice“ nebo „Zákaz odbočování vlevo“. 
 

1.10. Rozhledové poměry křižovatky MK U Jatek, U Zahradnictví a silnice I/44 
Rada města usnesením č. 3567 uložila OM odstranění reklamního panelu z ochranného 
pásma silnice I/44. Pan Marek sdělil přítomným, že reklamní panel byl na základě výzvy 
oddělení majetku odstraněn. 
 

1.11. Zjednosměrnění ul. Bezručova u OD Billa - parkování 
Rada města usnesením č. 3568 uložila OM zajistit stanovení jednosměrného provozu na ul. 
Bezručova na MK u zastávky OD Billa včetně řešení obou dvou připojení na silnici I/44. Pan 
Marek sdělil přítomným, že byl poptán projektant pro vypracování dokumentace pro 
stanovení dopravního značení. 
 
 



4 
 

1.12. Převod části silnice II/453 včetně mostního objektu ev. č. 453-001 ul. Rejvízská 
v Jeseníku z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města Jeseník   
Rada města usnesením č. 3569 doporučila zastupitelstvu města schválit převod části 
vyřazeného úseku silnice II/453 v délce 0,230 km; od 0,000 km v uzlovém bodě 1422A008 
po km 0,230 původního provozního staničení v místě napojení stávajícího a nově 
vybudovaného úseku silnice č. II/453 v km 0,230 včetně vyřazeného mostního objektu ev. 
č. 453-001 od km 0,005 po km 0,025 původního  provozního staničení se všemi součástmi a 
příslušenstvím včetně části pozemkové parc. č. 317 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, obec Jeseník 
z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města Jeseník.   
 

1.13. Žádost o posouzení možnosti zimní údržby komunikace ul. Myslbekova    
Rada města usnesením č. 3570 nesouhlasí se zařazením úseku ul. Myslbekova po penzion 
manželů Maršíkových do plánu zimní údržby na období 2017-2018. 
 

1.14. Kalvodova ulice (odbočka – slepé rameno) – špatný stav povrchu komunikace, 
vrostlá zeleň a nevyhovující rozhled v křižovatce 
Rada města usnesením č. 3571 uložila OM zajistit výřez vzrostlých dřevin zasahujících do 
průjezdného profilu místní komunikace a do rozhledových poměrů křižovatky, 
bezodkladné odstranění železných zbytků po oplocení a zahrnout opravu poškozených míst 
povrchu místní komunikace včetně odstranění zvýšeného terénu zabraňující odtékání 
povrchové vody z vozovky na přilehlý travnatý terén do jmenovitých akcí na rok 2018. Ing. 
Marcinov uvedl, že Mgr. Kaňovský již částečně dřeviny odstranil. 
 

1.15. Žádost o posouzení možnosti zimní údržby v lokalitě ul. Na Svahu 
Rada města usnesením č. 3572 nesouhlasila se zařazením ul. Na Svahu k domu manželů 
Jarníkových do plánu zimní údržby na rok 2017-2018. 
 

1.16. Posouzení možnosti zimní údržby pro Centrum sociálních služeb na ul. Beskydská 
Rada města usnesením č. 3573 nesouhlasila se zařazením ul. Beskydská u Centra sociálních 
služeb do plánu zimní údržby na rok 2017-2018.  
 

4. Zadání studie na realizaci chodníku ul. Šumperská  

Město Jeseník, zastoupené OM, obdrželo od Městského úřadu Jeseník, Odboru dopravy a silničního 
hospodářství, podnět ohledně vypracování studie pro vybudování chodníku na ul. Šumperská 
v místě rozšířené komunikace I/44 v blízkosti starého betonového mostu. Vybudováním nového 
Rejvízského mostu došlo ke změně dopravní situace v této lokalitě. Zjednosměrněním provozu na 
starém Rejvízském mostě (pouze výjezd na silnici I/44) není třeba rozšířeného úseku na ul. 
Šumperská - I/44 pro vjezd na starý most. Vybudováním chodníku dojde k propojení stávajících 
chodníků na ul. Šumperská a zároveň ke zvýšení bezpečnosti chodců podél této komunikace.  
Byla vedena diskuze. Ing. Marcinov zdůraznil, že postačí zadat pouze jednoduchou studii řešící 
prostorové umístění chodníku a v žádném případě nějakou finančně náročnou dokumentaci, 
poněvadž detailně se to bude řešit v dalším stupni projektové dokumentace. 

Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města zadat jednoduchou dopravní studii na vybudování 
chybějícího chodníku, řešící jeho prostorové umístění na ul. Šumperská v blízkosti starého Rejvízského 
silničního mostu. 

Hlasování:  

     Pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

Dopravní komise návrh přijala. 
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5. Vyhrazené parkování pro pana Marcela Šimka – před bytovým domem na ul. Horská 

Město Jeseník, zastoupené OM, obdrželo žádost pana Marcela Šimka o pronájem jednoho 
parkovacího stání na ulici Horská na pozemku parc. č. 2271/20 v k.ú. Jeseník. 
Pan Šimko zažádal o jedno vyhrazené parkovací stání s tím, že je srozuměn s úhradou za užívání 
veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky města Jeseník č. 7/2010 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství (8.000,- Kč/rok). Dopravní komise přijalo tento bod jako 
informaci v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Jeseník. 

Dopravní komise vzala na vědomí. 
 

6. Různé 

6.1. Plán činnosti dopravní komise na rok 2018 
Návrh termínů jednání DK v roce 2018: 27. 2., 10. 4., 12. 6. a 18. 9. 2018. Plán činnosti DK ke 
schválení radou je přílohou č.1 tohoto zápisu. 

6.2. Zlepšení koordinace informačního systému cestujících 
Pan Šramko informoval přítomné o jednání, které proběhlo na radnici města Jeseník dne 21. 2. 
2018. Jednalo se především o zlepšení informačního systému pro cestující a provázanosti 
autobusových a vlakových spojů s dovybavením informačního systému pro cestující.  

6.3. Zimní údržba na silnicích I. třídy na Jesenicku 
Ing. Urban informoval přítomné ohledně jednání, kterého se účastnil spolu s ředitelem ŘSD, 
ředitelem SSOK a zástupcem firmy EUROVIA týkající se provádění zimní údržby na silnicích I. 
třídy na Jesenicku.  

 

 

 

Zapsal: Jiří Marek 

Schválil: Ing. Milan Marcinov 
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6.1. Plán činnosti dopravní komise na rok 2018 

 

 

1. Komise se schází ke svým jednáním přibližně 1x za 2 měsíce. Návrh termínů jednání 
dopravní komise na rok 2018: 

1. 27. 02. 2018  
2. 10. 04. 2018 
3. 12. 06. 2018 
4. 18. 09. 2018 

Navrhované termíny se mohou měnit v závislosti na vzniklých skutečnostech a 

úkolech k projednání v dopravní komisi. Jednání budou probíhat vždy v úterý od 

15.00 hod. v budově MěÚ na ulici Tovární.  

 

2. Na svých pravidelných případně mimořádných jednáních se vyjadřuje dopravní 
komise k záměrům města v oblasti oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 
k připravovaným investičním akcím týkajících se dopravy a zabývá se řešením 
dopravních situací na území města a stavem místních komunikací. 

 

3. Členové dopravní komise podávají náměty na případná opatření pro zvýšení 
bezpečnosti účastníků silničního provozu. 

 

4. Po skončení zimního období, tedy 10. 4. 2018, zaujme stanovisko k vyhodnocení 
Operačního plánu zimní údržby ve městě a 18. 9. 2018 se vyjádří k návrhu nového 
plánu zimní údržby. 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Milan Marcinov, předseda dopravní komise 

 

Dopad na rozpočet města: výdaje dle výše odměn předsedovi a členům komise dle 

schválené výše zastupitelstvem města a dle počtu uskutečněných jednání  

 

 


