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Zápis č. 18 

 

ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 16.04.2012 
v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

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

Ing. Krátký, Ing. Ponechalová 
Omluveni: Ing. Halas, p. Smrž, p. Dvořák st. 
Hosté:  Ing. Cabadaj, p. F. Chovanec, členové dopravní komise (Ing. Marcinov, Bc. Knotek,  

p. Štětka, p. Polák, p. Fanta, p. Halouska) 
 
 
Výbor se sešel na svém 18. zasedání. Předseda výboru byl z jednání omluven a tajemník výboru  
Ing. Cabadaj přivítal členy výboru a pozvané hosty a zahájil jednání.  

 
1. Studie silnice I/44 

Dne 04.04.2012 proběhlo jednání mezi zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru 
strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování a stavebního úřadu, ředitelkou Správy 
Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a zástupci města Jeseník ve věci představení rozpracované územní 
studie „Přeložky silnice I/44 v úseku Jeseník – Mikulovice“ (dále jen „studie“). Současně s tím byly 
předány i varianty řešení napojení města Jeseníku, přičemž města Jeseníku se týká pouze varianta A-
jih etapa. Při dubnovém jednání byl krajem vznesen požadavek na město Jeseník, aby se co nejdříve 
písemně vyjádřilo (nejpozději cca do konce dubna k této rozpracované studii, aby mohla být studie 
dokončena do konce května t.r. a byla podkladem pro 2. aktualizaci Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje), kterou variantu preferuje. Jedná se o etapové prodloužení přeložky až na území 
města. Trasa přeložky zasahuje do ploch, které stávající i nově zpracovávaný územní plán vymezuje 
pro jiné využití než dopravní (plochy tělovýchovy a sportu, nakládání s odpady, zeleň přírodní, 
rekreace na plochách přírodních). Tato varianta zasahuje do areálu Technických služeb Jeseník a. s. 
Dodatečně byla ještě městu Jeseník předložena varianta týkající se města Jeseníku, která řeší napojení 
města kruhovou křižovatkou v místě napojení ulice U Jatek a Tkalcovského na ulici Bezručova. Tato 
varianta vychází z již schválené varianty napojení města Jeseníku. V obou dvou případech je nutno 
provést úpravu v nově zpracovávaném územním plánu města a to tak, že pokud bude vybrána nějaká 
varianta, bude dokreslena v návrhu nového územního plánu jako územní rezerva a následně 
projednána ve změně územního plánu. 

Ing. Cabadaj – Olomoucký kraj nově zpracovává studii přeložky silnice I/44 v úseku Jeseník – 
Mikulovice. Jedna verze studie již zpracována dříve, která byla podkladem pro zpracování Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje, podklady z této studie byly převzaty při zpracovávání 
územních plánů obcí. Při projednávání Velkého územního celku Jeseníky byl Správě CHKO dán 
příslib na zpracování nové verze studie řešící přeložku komunikace I/44 jinou variantou, tj. podél 
železnice. V předkládané verzi studie, s umístěním podél železnice, jsou navrženy tři přechody – 
napojení na levou stranu ke Křížovému vrchu v obcích Písečná, Česká Ves a Jeseník (tento by měl 
vést přes areál TSJ). Navržení samotného napojení přes areál TSJ nezabere takovou plochu pozemků, 
ale s ohledem na napojení ulice Otakara Březiny dojde ke značnému znehodnocení areálu TSJ (na 
území je plánována výstavba třídící linky apod. – rozvoj TSJ). Česká Ves má k variantě s přeložkou 
komunikace podél kolejí výhrady, neboť by bylo nutné ve velkém množství vykoupit od soukromých 
vlastníků nemovitosti. Souhlasí spíše s variantou ponechání přeložky po stávající trase (po pravé 
straně toku řeky Bělá) navedené do trasy kopaného tunelu přes Křížový vrch. V tomto návrhu je 
naplánována kruhová křižovatka (rozmezí ulic Tkalcovská a U Jatek), která však zasahuje do 
soukromé nemovitosti, což by si vynutilo demolici jedné nemovitosti. Prezentovaný záměr není 
definitivní, zpracovaná územní studie bude jedním z podkladů do 2. aktualizaci Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje a k tomuto se bude město Jeseník vyjadřovat. 

Ing. Vrbková – proč Ol. kraj navrhuje tuto změnu oproti původní verzi? 
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Ing. Cabadaj – kraj v této pozměněné variantě zapracoval podmínku Správy CHKO provedení 
průzkumu lokality podél železnice, aby tak obchvat vedl mimo území CHKO 

Ing. Krátký – varianta s tunelem pod Křížových vrchem je nereálná, pravděpodobnější je varianta po 
pravé straně údolí podél železničních kolejí. Navrhuje, aby přeložení komunikace I/44 vedlo podél 
kolejí, ale napojení na Českou Ves a další obce bylo zpracováno jiným způsobem. 

Ing. Vrbková – pokud je varianta pasovaná na tunel pod Křížovým vrchem nereálná, nemá smysl se 
zabývat variantami, které se právě na tento tunel napojují. 

Ing. Cabadaj – varianta s kopaným tunelem je vedena ve stávajícím územním plánu a Zásadách 
rozvoje Olomouckého kraje, proto předložené varianty navazují na tunel pod Křížovým vrchem, jiná 
varianta není.  

Ing. Krátký – pod Křížovým vrchem je prameniště, které se výstavbou tunelu zničí 

Ing. Cabadaj - Olomoucký kraj požaduje písemné vyjádření zainteresovaných obcí k předloženým 
variantám přeložky silnice I/44, tedy souhlas s navrženou variantou nebo naopak zamítnutí 
předložených variant řešení a ponechání původního stavu. Územní studie je podkladem pro 2. 
aktualizaci Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, tedy pro „územní plán“ Olomouckého kraje. 
Pokud dojde ke změně zásad, jsou obce povinny zapracovat tuto změnu do svého územního plánu. Pro 
obec Česká Ves by to znamenalo přepracovat celý územní plán. 

Ing. Kalina – pokud Česká Ves nebude souhlasit s předloženými variantami, bude zpracována konečná 
verze studie? 

Ing. Cabadaj – studie bude i přes nesouhlas České Vsi zpracována, v tuto chvíli chtějí pouze vyjádření 
obcí k předloženým variantám. Ve schváleném Územním plánu je trasa vedená přes Jeseník, je na 
zvážení, zda i přes nárůst dopravy bude tento stav pro město únosný. Navrhuje, aby přítomní členové 
dopravní komise dali stanovisko k jednotlivým variantám – napojení přes areál TSJ, napojení v České 
Vsi nebo ponechání ve stávající trase dle schváleného územního plánu a Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje. 

p. Fanta – navrhuje ponechat stávající stav dle schváleného plánu, nebude tak nutné vynaložit náklady 
na nový územní plán (Česká Ves), tato varianta by mohla být i levnější oproti variantě vedené podél 
železnice (navrženo nákladné přemostění Jeseníku). 

Ing. Krátký – varianta podél železnice je vhodnější (stabilnější podloží) 

Ing. Perutka – není vhodné, aby se tak často měnila strategie územního rozvoje, při rozhodování o 
navržených variantách by se mělo uvažovat v dlouhodobém horizontu, zda pouštět dopravu přes 
město, nebo vést mimo město a po které straně toku řeky. Současná varianta je špatná – nereálný 
tunel, rozvoj území v údolí (není vhodné z obou stran zastavět údolí, když je Jeseník orientován na 
turistický ruch).  

Ing. Cabadaj – koridor průjezdem městem Jeseník je dlouhodobě stanovený, správě CHKO byl dán 
příslib na zpracování studie na svedení komunikace I/44 podél železnice. Tato by mohla být 
zapracována do aktualizace zásad Ol. krajem, ale nemusí. Navrhuje řešit variantu vedoucí přes garáže 
napojující na stávající koridor (levobřežní varianta) s kruhovým objezdem. Tato je zapracována i 
v územním plánu České Vsi. 

Bc. Chmelař – navrhuje další variantu, kde nebude veden sjezd z komunikace O. Březiny na obchvat 
přes areál TSJ. 

 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje dopracovat v předložené územní studii stávající 
variantu s možností napojení ul. U Jatek a Tkalcovská na ul. Bezručova kruhovým objezdem a 
vedením následného napojení na stávající koridor komunikace I/44. 
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Pro 5 proti 0 zdržel se 3 

- Usnesení nebylo přijato 

 

2. KORD ulice Průchodní 

p. Chovanec – materiály o využití objektu KORD v areálu ZŠ Průchodní předkládané na předchozím 
zasedání výboru nebyly aktuální, aktualizovaná verze je předkládána do diskuze nyní. Zpracovatel 
předkládaného materiálu Ing. Labounek se nemohl zúčastnit dnešního projednávání (služebně mimo 
Jeseník). V materiálu je uveden propočet nákladů ve dvou variantách - odstranění objektu (cca 7,9 mil. 
Kč bez DPH) nebo revitalizace objektu (cca 9,3 mil. Kč bez DPH, náklady ale budou pravděpodobně 
vyšší). S ohledem na roční provozní náklady objektu je na zvážení, zda, pokud nejsou v rozpočtu 
města finance na odstranění, objekt uzavřít.  

Ing. Perutka – uvažovat o potřebnosti objektu. Dle vyjádření ředitele nemá škola potřebu využití 
tohoto objektu, navíc objekt historicky nezapadá do území. Navrhuje oslovit i další subjekty na 
zpracování cenové nabídky na demolici objektu. 

Následně proběhla diskuze o výši nákladů na demolici obdobných objektů v jiných městech. 

p. Chovanec – před samotnou demolicí objektu je nutné vybudovat náhradní objekt na umístění školní 
výdejny jídel. 

Ing. Kalina – při přepočtu nákladů revitalizace objektu na prostavěný kubík je cena příliš nízká 

Bc. Chmelař – zpracovateli bylo zadáno zpracování variant na revitalizaci a demolici objektu, ceny se 
zdají být „deformovány“, čímž je záměr směrován spíše na revitalizaci objektu. 

 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města realizovat novou výdejnu 
jídla pro ZŠ Průchodní a její přesun z objektu KORD a dále do doby odstranění objektu KORD zajistit 
jeho uzavření a zakonzervování. 

 
Pro 8 proti 0 zdržel se 0 

3. Různé  

 Ing. Cabadaj – podnět p. Beneše o odkup pozemku – přístupová komunikace do areálu 
stavebnin, p.č. 1943. Pozemek je ve vlastnictví města Jeseník, vedeno jako účelová 
komunikace, je ve špatném technickém stavu. Zájemce by si komunikaci opravil, bylo by ale 
nutné zřídit věcné břemeno k přístupu a příjezdu do přilehlé soukromé nemovitosti. Při 
současném schváleném postupu při prodeji nemovitostí je nutné zpracovat znalecký posudek, 
následně by ZM mohlo cenu pozemku snížit o náklady na opravu komunikace. Je na zvážení, 
zda výbor bude žádost o prodej řešit až po stanovení ceny dle znaleckého posudku, nebo 
výbor již teď doporučí ZM prodej pozemku za sníženou cenu s věcným břemenem. 

Ing. Kalina – pozemek je pro město nepotřebný, komunikace slouží pouze jako přístup 
k soukromým nemovitostem. 

 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p.č. 1943 
v k.ú. Jeseník za podmínky zřízení věcného břemene pro nemovitost stojící na pozemku p.č. 1942/1 
v k.ú. Jeseník. 
 
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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 Ing. Perutka – v jakém stavu je v současnosti provozování hotelu Slovan?  

Ing. Cabadaj – do výběrového řízení se přihlásili 4 zájemci, do druhého kola byli tři z nich 
pozváni na prezentování svého záměru a zodpovězení dotazů členů komise, jeden zájemce 
nebyl pozván do druhého kola pro nesplnění podmínek záměru. Hodnotící komisí byla 
vybrána společná firma s občanským sdružením, tito již provozují několik hotelů a chat. RM 
schválila výběr zájemce, připravuje se smlouva k podpisu. Kritériem byla nabídková cena za 
nájem, dále podnikatelský záměr. Z jesenických zájemců nakonec nabídku nikdo nepodal. 
Nájem je stanoven na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 let. 

 Ing. Krátký – na příští zasedání výboru požaduje informaci o prodeji nemovitostí firmě BPK 
(stav dle územního plánu, výše nájmu), dále aktuální stav o golfovém hřišti. Další informace – 
vyvíjena snaha o zachování železničního spojení Glucholazy – Ostrava. 

Ing. Cabadaj ukončil po rozpravě jednání výboru v 18:50 a poděkoval všem za účast. 
 

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice byl stanoven na 28. květen 2012. 

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


