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Zápis č. 22 

 
ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 01.10.2012 

v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

 
Přítomni: Ing. Halas, Ing. Kalina, Ing. Ježek, Ing. Vrbková, Bc. Chmelař, Ing. Perutka, Ing. 

Ponechalová, p. Dvořák st. 
Omluveni: p. Smrž, Bc. Dubský, Ing. Krátký 
Hosté:  Ing. Cabadaj, p. F. Chovanec 
 
 
Výbor se sešel na svém 22. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty a zahájil 
jednání.  

 
1. Zastavovací studie Kalvodova ulice 

Ing. Halas – projekční kanceláří DIK předloženy další dílčí dokumenty (situace, souhrnná zpráva a 
rozpočet). Předběžný propočet naceněn na cca 28 mil. Kč vč. DPH, je tedy na zvážení, zda 
v přípravách tohoto území pokračovat, nebo prozatím studii ponechat v současné fázi rozpracovanosti 
a rozpracovávat lokalitu Na Svahu. 

p. Chovanec – vznesen dotaz Mgr. Kaňovským na stupeň připravenosti chodníku na ul. Lipovská – 
souhlas s provedením stavby bude vydán až po převodu pozemku pod komunikací z Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových na kraj, z tohoto důvodu není prozatím vydáno územní 
rozhodnutí. V souvislosti s tímto je nutné zvážit, zda by nebylo vhodné vyčlenit úsek u komunikace 
Lipovská (sjezd u odbočky za přejezdem) z projektování zastavovací studie na Kalvodově ul. a tento 
samostatně doprojektovat později nebo přičlenit k chodníku.   

                                                                                                                                                                
Ing. Halas – původním záměrem byla realizace chodníku na Lipovské ulici (přejezd-Hledík) v roce 
2013. Mezi vlastníkem pozemku - ÚZVSM a SMP Net, s.r.o. je uzavřena smlouva o právu provést 
stavbu č.j. UZSVM/OSU/1743/2011-OSUR (uložení plynárenského zařízení do pozemku 
ve vlastnictví státu).Tato smlouva blokuje bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky 
do vlastnictví Olomouckého kraje, který je vlastníkem pozemní komunikace umístěné na tomto 
pozemku. ÚZSVM se brání převodu (cesi) této smlouvy na Ol. kraj, neboť by tím přišel o budoucí 
příjem – úplata za zřízení věcného břemene plynoucího z uložení plyn. zařízení do pozemku. Tento 
stav brzdí přípravu výše uvedené investiční akce města Jeseník (vybudování chodníku na ul. 
Lipovská), neboť ÚZSVM s odkazem na stavební zákon nevydává stavebníkům písemné souhlasy 
pro účely územního řízení o umístění stavby, ale už před zahájením územního řízení požaduje rovnou 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Smlouvu s městem Jeseník pak ÚZSVM nechce uzavřít 
z důvodu plánovaného převodu pozemku do vlastnictví Ol. kraje. 

Ing. Kalina – po přepočtu rozpočtovaných nákladů dle zastavovací studie na plochu pozemků 
vhodných k zástavbě vychází cena přibližně 2,1 tis. Kč/m2 (náklady pouze na infrastrukturu, do ceny 
není započítána hodnota samotného pozemku). Stanovená cena za pozemek v této lokalitě tak 
mnohonásobně převyšuje nabídku soukromého investora na prodej zasíťovaného pozemku v lokalitě u 
ZŠ Nábřežní (1 tis. Kč/m2). Ceny stavebních objektů stanovené v rozpočtu jsou příliš nadhodnocené, 
některé stavební objekty cenu zbytečně navyšují (retenční nádrž, rozvody NN, přípojka VN, 
trafostanice). Za takto stanovenou cenu by byly pozemky neprodejné. Studie a kalkulace nákladů by 
měly být zpracovány tak, aby cena pozemků byla stanovena maximálně na 1-1,5 tis. Kč/m2, 
v opačném případě tuto lokalitu projekčně nerozpracovávat. 

Bc. Chmelař – poskytl vysvětlující informace, z jakého důvodu je v této lokalitě plánována retenční 
nádrž a svedení dešťových vod centrálně 
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p. Chovanec – studie není zpracována chybně, je na zvážení, zda je vhodné určité stavební objekty 
započítávat do ceny pozemků. V propočtu je zohledněna i výstavba nového veřejného osvětlení a 
chodníky. S ohledem na specifika dané oblasti je nutné zvážit, zda budovat i retenční nádrž nebo 
svedení dešťových vod ponechat k individuálnímu řešení budoucím vlastníkům pozemků. Je možné 
nechat přepočítat jednotlivé stavební objekty studie na reálnější ceny vycházející z let 2010-2011. 

Ing. Vrbková – není v moci projektanta, aby stanovil prodejní cenu za zasíťované pozemky. Projektant 
dostal zadání naprojektovat studii zahrnující veškerou infrastrukturu a dalších nutných investic, proto 
je propočet stanoven tak, jak je předloženo. 

Ing. Halas – zpracovat studii bylo prvním krokem, z tohoto vzešla určitá cena za pozemky. V tuto 
chvíli máme prostor k úpravě objemových položek tak, aby se cena snížila. 

Ing. Ježek – cena je tak vysoká i z toho důvodu, že výstavba je možná pouze po jedné straně 
komunikace – poměr plochy komunikace vůči užitné ploše parcel je vysoký 

Ing. Perutka – lokalita je velmi zajímavá, proto by se měla projekčně zpracovat, a město tak mělo 
k dispozici pozemky vhodné k zástavbě. Aby se mohlo v tomto záměru pokračovat, měla by se najít 
taková technická řešení, která zredukují náklady na výši, za kterou by bylo reálné pozemky prodat. 
Projektantům by se měla stanovit určitá limitní částka a takto by se měl projekt zpracovat.  

Ing. Halas – z předchozích jednání výboru vzešel požadavek na zpracování propočtu nákladů 
zastavovací studie. Cena je stanovená na tuto výši, hledejme tedy řešení na snížení nákladů, aby byly 
pozemky prodejné. Stanovme tedy limitní částku za m2, tato se zadá projektantovi, který následně 
studii přepracuje. 

Ing. Perutka – navrhuje zadat přepracování studie a stanovit náklady na max. 13 mil. Kč v URSových 
cenách za vyprojektování infrastruktury v této lokalitě (tedy cca 800 Kč/m2 bez pozemku), prodejní 
cena pozemku by tedy mohla být cca 1,2 tis. Kč/m2. Pokud taková výše nebude reálná, navrhuje dále 
tuto lokalitu neprojektovat. 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje pokračovat ve studii a hledat taková technická 
řešení, aby investiční náklady na infrastrukturu nepřesáhly částku cca 13 mil. Kč, tedy cena prodejní 
plochy nepřesáhla maximální částku 1.000 Kč/m2. 
 
Pro 8 proti 0 zdržel se 0 

 

2. Odstranění objektu KORD – ZŠ Jeseník (Průchodní) 

Ing. Halas – na základě úkolů ze zastupitelstva byla zpracována projektová dokumentace na demolici 
budovy KORD, cena stanovena na cca 5,8 mil. Kč vč. DPH. V souvislosti se zpracováním 
dokumentace byly provedeny sondy na zjištění síly základů a rozbory na zjištění přítomnosti azbestu, 
kdy se potvrdilo, že azbest obsahují nejen stropní desky, ale i veškeré vnitřní příčky a boční stěny. 

Ing. Kalina – v propočtu jsou uváděny položky, jejichž výši by bylo vhodné redukovat (např. u 
demolic je není nutné stavební materiál odvážet jen na skládku, je možné jej recyklovat – např. beton). 

Ing. Perutka – součástí zadání by mělo být i další využití položek z demolic. Město by tento materiál 
prozatím uskladnilo a následně využilo později. 

Obsáhlá diskuze nad položkami typu stavební suť a její možné pozdější využití při výstavbě 
městských investic. Dále byl zadán úkol prověřit podmínky možného uložení stavební sutě (betonu) na 
pozemcích města. 

Bc. Dubský dorazil na jednání 
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Ing. Halas – navrhuje nechat zpracovat zadávací dokumentaci a dokumentaci pro výběr zhotovitele, 
tímto bude zjištěna cena za demolice, a poté se může jednat o redukci určitých položek. 

p. Chovanec – navrhuje vyhlásit soutěž na demolici bez základové desky, technické služby si následně 
vysoutěží recyklaci a rozdrcení materiálu a tento si uskladní pro pozdější potřeby.  

Bc. Chmelař – nebo vyhlásit zadávací řízení s tím, že si zhotovitel beton zrecykluje a použije pro 
vlastní účely na jiné stavbě, tímto se sníží cena díla 

Ing. Kalina – navrhuje, aby demolice byla vyprojektována tak, aby se materiál zrecykloval, z rozpočtu 
se odstraní skládkovné 

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje připravit a zrealizovat zadávací řízení akce 
„Demolice budovy KORD v areálu ZŠ Průchodní“.  
 
Pro 8 proti 0 zdržel se 1 

 

3. Přemístění knihovny V.P. 

Ing. Halas – současný stav městské knihovny je neutěšený, objekt nevyhovuje potřebám, 
na předchozích jednáních předložena studie zpracovaná společností DIK na přesunutí knihovny 
do objektu bývalého loutkového divadla (náklady ve výši cca 30 mil. Kč). Ve spolupráci s ředitelem 
knihovny V.P. hledáno kompromisnější řešení, studie se nechala přepracovat Ing. Arch. Matyášem a 
náklady se zredukovaly (cca 19 mil. Kč bez DPH). Pokud by se dále rozpracovávala tato varianta, 
zásadně by narušila studii zpracovávanou architektem Miluničem. 

Ing. Kalina – v této studii není řešeno parkoviště, neměla by se stavět veřejná budova bez možnosti 
vlastního parkování, i když je v oblasti, kde možnost parkování je. 

Ing. Halas – nejde o výstavbu nové budovy, stavět se bude pouze spojovací krček mezi budovami. Je 
zprojektován odbočovací pruh z komunikace I/44 na autobusové nádraží, kudy by se dalo vjet 
za budovu divadla, zde by byla možnost parkování pro tento objekt. 

Ing. Cabadaj – bylo by vhodné realizovat sjezd v dohledné době, neboť ŘSD zpřísňuje podmínky na 
napojení na komunikaci I/44 novými sjezdy, je možné, že za pár let nebude reálné sjezd zřídit.  

Ing. Ježek – navrhuje posunout záměr zřízení sjezdu z komunikace I/44, parkoviště by prozatím 
neřešil, v lokalitě je spousta míst k zaparkování 

Ing. Perutka – existuje usnesení, že studie projektovaná architektem Miluničem se realizovat nebude a 
je překonána touto studií? 

Ing. Halas – pokud výbor doporučí pokračovat v projektu zpracovaném architektem Matyášem, 
zastupitelstvo by mělo vydat stanovisko týkající se studie zpracované architektem Miluničem. 

Ing. Perutka – má město k dispozici i jiný objekt, kam by bylo vhodné knihovnu přemístit? 

Ing. Halas – město v současné době nemá ve vlastnictví žádný objekt ve vhodné lokalitě, kam by se 
mohla knihovna přemístit. Provozovatelé divadla podporují variantu přemístění do divadla, neuvažují 
s rozšířením prostor pro samotné divadlo. 

Ing. Perutka – je možné přesunout knihovnu do divadla tak, aby nebyl zrušen záměr dle architekta 
Miluniče? 

Ing. Cabadaj – hledala se možnost, jak navázat projektem architekta Matyáše na studii architekta 
Miluniče a v omezené verzi záměr zrealizovat, toto bohužel není možné. 
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Ing. Ježek – realizovat záměr dle studie architekta Miluniče není reálné z důvodu vývoje ekonomické 
situace města, na projekt o objemu cca 160 mil. Kč nemá město finance 

Obsáhlá diskuze nad možností propojení studie architektů Miluniče a Matyáše. 

Ing. Cabadaj – architektu Matyášovi bylo zadáno řešit přesun knihovny do objektu bývalého 
loutkového divadla za minimálními náklady, bez větších stavebních zásahů v objektu, ale v souladu 
s požadavky ředitele knihovny. 

Ing. Perutka – protinávrh usnesení – výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu 
města pokračovat v projektu Ing. Arch. Matyáše v návaznosti na stávající studii architekta Miluniče 

- nepřijato, nelze propojit 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města ukončit 
veškeré aktivity vedoucí k realizaci investičního záměru „Multikulturního centra města Jeseník“ dle 
ideového návrhu architekta Vlada Miluniče. 
 
Pro 8 proti 0 zdržel se 1 

 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu uložit radě města realizovat 
výběrové řízení na projektanta v rozsahu návrhu Ing. Arch. Milana Matyáše.  
 
Pro 8 proti 0 zdržel se 1 

 
4. Lokalita Krameriova 

Ing. Halas – v minulosti byly soukromým investorům nabídnuty stavební pozemky za zvýhodněnou 
cenu s tím, že tito si na vlastní náklady vybudují potřebnou infrastrukturu dle schválené projektové 
dokumentace. Za předchozího vedení města byly zastupitelstvem schváleny ústupky oproti schválené 
dokumentaci, v současné době je požádáno o další úlevu – zúžení komunikace, zmenšení obratiště atd. 
Materiál zpracovaný Ing. Güttnerem byl předložen do dopravní komise, dle komise je z dopravního 
hlediska ústupky možné realizovat, ale jejich samotné schválení by mělo řešit zastupitelstvo.  

Ing. Kalina – jaké parametry komunikace byly původně schváleny? 

Ing. Halas - v současné době realizují šíři komunikace v rozporu se pravomocným SP, resp. v šíři, 
která je předmětem aktuální žádosti. 

Ing. Vrbková – zásadně nesouhlasí, lokalita byla původně plánována jako vilová čtvrť, která bude 
reprezentovat město, s obousměrnou komunikací. 

Ing. Halas – prozatím se realizuje první úsek, je zpracována studie na zastavění lokality až 
k „Čarodějnicím“. 

Ing. Perutka – pokud budou realizovat užší komunikaci, než jaká byla schválena v projektu, 
znehodnotí pozemky, na kterých se plánuje další zástavby. Souhlasí s prodloužením termínu (v 
současnosti do 31.12.2012), ale zásadně nesouhlasí se zúžením komunikace na 3 m resp. 3,5 m. 

 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města trvat na původních 
podmínkách stanovených smlouvou o zabezpečení vybudování infrastruktury Krameriova II, I. etapa 
 
Pro 9 proti 0 zdržel se 0 
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5. Různé 

5.1.  Prodeje pozemků 

a. Prodej pozemku p.č. 2134/2 v k.ú. Jeseník – žadatelka se chce přestěhovat do Jeseníku a 
přesídlit sem i svou účetní firmu. Na uvedeném pozemku má zájem postavit objekt, kde 
by se v I. poschodí nacházely nebytové prostory, kanceláře a v II. poschodí popřípadě 
v podkroví vybudovat vlastní byt. Dle platného územního plánu města se pozemek 
nachází v území veřejného vybavení, v KN druh pozemku - ostatní plocha.  

Ing. Kalina – navrhuje nabídnout k prodeji i zelený pás přiléhající k předmětnému 
pozemku 2134/6 

Ing. Halas – v rámci několika týdnů bude v této lokalitě vybudován chodník, po jeho 
výstavbě a zaměření by předmětný pozemek mohl být k prodeji nabídnut vč. zeleného 
pásu. 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 2134/2 v k.ú. Jeseník v okamžiku po dokončení 
realizace rekonstrukce komunikace Jiráskova a po zaměření skutečného provedení stavby. 

Pro 9 proti 0 zdržel se 0 

 

b. Prodej pozemků v zahrádkářské osadě u Bělidla – žadatelé (16 uživatelů zahrádek a 
členů Českého zahrádkářského svazu) požádali společně o prodej pozemků p.č. 2046/2 o 
výměře 847 m2, p.č. 2046/3 o výměře 684 m2, p.č. 2046/4 o výměře 549 m2, p.č. 2078/16 
o výměře 496 m2, část o výměře cca 45 m2 z p.č. 2078/17 a část o výměře cca 1730 m2 
z p.č. 2046/1, všechny v k.ú. Jeseník. Žadatelé uvádí, že chtějí nadále zůstat členy ČZS a 
pozemky dál užívat za účelem zahrádek, jelikož bydlí v panelových domech bez možnosti 
zahrádek. Město Jeseník má uzavřenou platnou nájemní smlouvu č. 605, včetně dodatku č. 
1 a č. 2 s Českým zahrádkářským svazem, zákl. org. č. 1, Jeseník na dobu určitou od 
1.1.2002 do 31.12.2020 za účelem zahrádkářské osady. Dle platného územního plánu se 
pozemky nachází v území ostatní zeleň, zahrádkářské a chatové oblasti. 

Ing. Perutka – jedná se o jedno z míst, které slouží jako rezerva pro budoucí zástavbu, 
jelikož se jedná o vstup do lázeňského města, doporučil by zahrádkářskou osadu zrušit, 
nedoporučuje pozemky prodávat  

Výbor pro strategický rozvoj a investice nedoporučuje zastupitelstvu města prodej 
předmětných pozemků v zahrádkářské osadě u Bělidla. 

Pro 8 proti 0 zdržel se 1 

 

5.2.  Výběrová řízení 

Ing. Halas – bod předkládán v návaznosti na zveřejněnou veřejnou soutěž na přesun jídelny 
v ZŠ Průchodní, podány podněty k obsahu zadávacího řízení a k nastavení kritérií, zadávací 
řízení bude po 72. zasedání RM 8.10. zrušeno (v elektronické podobě nedoloženy veškeré 
potřebné výkresy ke gastro zařízení). 

p. Chovanec – podklady pro veřejnou zakázku vč. projektové dokumentace převzaty od ZŠ 
Jeseník, tyto však neobsahovaly část zahrnující gastro zařízení. Od uchazečů obdrženo 
negativní stanovisko v souvislosti s prokázáním kvalifikačního kritéria (v posledních 5 letech 
realizovány 3 stavby obdobného charakteru s dodávkou gastro zařízení), tento požadavek byl 
z jejich pohledu diskriminační. Při vyhlášení nového zadávacího řízení bude muset uchazeč i 
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nadále prokazovat, že tyto práce umí nebo bude mít objednaného subdodavatele, který tuto 
kvalifikaci prokáže. 

Ing. Perutka – pokud budeme do výběrových řízení dávat taková nefundovaná kritéria, která 
vyloučí místní firmy z možnosti podání nabídky, není to pro místní ekonomickou situaci 
vhodné. Další věcí bylo to, že se jenom zjišťovalo, jak nákladná bude tato soutěž ve 
skutečnosti. 

Ing. Halas – cílem bylo zjistit, kolik bude stát demolice objektu KORD, ve kterém je 
v současné době jídelna. Hrubé náklady na odstranění KORDu k dispozici máme, po 
zveřejnění soutěže budeme znát přesné náklady, k tomu se připočítá samotný přesun jídelny, 
kde cenu prozatím neznáme. Poté zastupitelstvo schvaluje, zda se tato akce bude realizovat či 
nikoliv. 

 

5.2.1.  EPC – informace 

Ing. Cabadaj – předloženo doplnění již dříve prezentovaných informací, v aktivitách se 
pokračuje, v současné době se připravují podklady pro výběrové řízení na EPC, které do 
konce tohoto roku proběhne 

Ing. Halas – výběrové řízení musí proběhnout do konce tohoto roku z důvodu, že město 
obdrželo dotaci na přípravu projektů řešených metodou EPC 

 

5.3.  Most Husova 

Ing. Halas – obdržen stavebně technický průzkum mostu, tento podklad je nutný pro jednání 
s NPÚ na stanovení postupu při rekonstrukci mostu, který je v havarijním stavu. Most není 
možné přemístit ani zbourat. 

Ing. Perutka – jaký je odhad investičních nákladů na opravu mostu? 

Ing. Halas – je reálné most spravit, přesná částka není známa, vzejde z jednání s NPÚ, které 
stanoví postup rekonstrukce mostu. 

 

Bc. Dubský a pan Dvořák st. odešli z jednání výboru 

 

5.4.  Přechod pro chodce Lipovská – J. Ježka 

Ing. Halas – zpracována studie na výstavbu autobusové zastávky a stání autobusu na ul. 
Lipovská.  V souvislosti s realizací zatrubnění potoka Kalvodka vznikne prostor pro dva 
autobusy. Naprojektováním přechodu pro chodce v těchto místech dojde ke snížení počtu 
parkovacích stání u železářství pana Lichtenberka. Dále na základě podnětu Mgr. 
Kaňovského proběhlo místní šetření z důvodu možnosti zřízení plnohodnotného přechodu pro 
chodce ze směru od sídliště Lipovská k železářství na místě současného místa pro přecházení. 
Vybudování přechodu pro chodce v těchto místech je realizovatelné i s veřejným osvětlením.  

Ing. Cabadaj - realizací přechodu, který je plánován v blízkosti vjezdu pro zásobování, by 
mohlo docházet ke kolizním stavům. Město by naopak mělo v této lokalitě vybudovat 
možnosti pro parkování. 

Ing. Ježek – je proti umístění přechodu pro chodce, současné místo pro přecházení je 
postačující. 
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Ing. Halas – bude prověřeno, zda v této části ul. Lipovská lze najít technické řešení na 
vybudování parkovacích míst. 

Výbor pro strategický rozvoj a investice nedoporučuje nahrazení stávajícího místa 
pro přecházení u provozovny pana Lichtenberga plnohodnotným přechodem pro chodce 
dle návrhu Mgr. Kaňovského. 

Pro  7 proti 0 zdržel se 0 

5.5. Různé 

Ing. Perutka – změna trasy cyklostezky kolem minipivovaru – jsou nové informace? 

Ing. Halas – projektant dopracovává polohopis a výškopis, probíhá jednání s PENAMem 
o podmínkách, za jakých by bylo možné projekt zrealizovat (odkup pozemků) 

Ing. Kalina – ul. Křížkovského - nová asfaltová pokládka 

Ing. Halas – technické služby položily ručně vrstvu asfaltu na ul. Křížkovského a následně 
zaválcovaly, z tohoto důvodu je povrch značně nerovný 

Ing. Kalina – kdo z města tuto komunikaci přebíral? 

Ing. Halas – toto bude zjištěno 

Ing. Cabadaj – tato oprava byla pravděpodobně provedena v rámci mandátní smlouvy, bylo by 
vhodné, aby technické služby provedly na vlastní náklady nápravu. 

 

 

Ing. Halas ukončil po rozpravě jednání výboru v 21:00 a poděkoval všem za účast. 
 
Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice byl stanoven na 5. listopadu 
2012. 
 
Zapsala: Bc. Gabriela Otavová 
Schválil: Ing. Libor Halas, v. r. 


