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Zápis č. 32 
ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 30.09.2013  

 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 
 

 
Přítomni: Ing. Halas, Ing. Krátký, Ing. Vrbková, Ing. Kalina, Ing. Perutka, Bc. Dubský 
 
Omluveni: p. Smrž, Ing. Ponechalová, p. Dvořák st., Bc. Chmelař, Ing. Ježek 
 
Hosté:  Ing. Cabadaj, Ing. Uher, Bc. Urbanová, Ing. Fomiczewová, Ing. Rotter 
 
Výbor se sešel na svém 32. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty a zahájil 
jednání. Z organizačních důvodů došlo k přesunu bodů jednání. 
 
Program: 
 
Přesunutý bod č. 5 Ulice Komenského – Školní 

Ing. Uher informoval o zpracování dalších stupňů projektové dokumentace /DUR, DSP, RDS/ stavby 
„Zklidnění ul. Komenského a ul. Školní, Jeseník“ společností DIK, dopravně inženýrská kancelář. Na 
základě Výrobního výboru pro dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí se společnost DIK, 
dopravně inženýrská kancelář neztotožnila s dopravním řešením ulice Školní tak, jak bylo navrženo ve 
Studii a navrhuje jiná variantní řešení. Tyto návrhy byly předloženy na zasedání dopravní komise. 

Dopravní komise dne 13.05.2013 schválila variantu, kdy je ulice Školní v celé délce navržena jako 
jednopruhová jednosměrná komunikace označená jako ZÓNA S DOPRAVNÍM OMEZENÍM (ZÓNA 
30). Šířka jízdního pruh byla zvětšena z 3,5 na 4,0m, po křižovatku s ul. Komenského 
s oboustrannými chodníky. V případě uzavření Masarykova náměstí jsou v ulici zřízeny dvě výhybny 
vždy pro dva osobní automobily. V úseku od křižovatky s ulicí Komenského po křižovatku s ulicí 
Tovární je navržen jednostranný chodník umístěný vpravo ve směru staničení (podél zástavby) 
z důvodu návaznosti na stávající chodník podél ulice Tovární.  

Naproti chodníku jsou zřízeny dvě výhybny vždy pro dva osobní automobily pro případ, že bude 
uzavřeno náměstí a ulice bude využívána jako obousměrná s výhybnami pro příjezd k parkovišti za 
Slovanem. V tomto úseku je vytvořeno 6 parkovacích míst pro osobní automobily, v celé zóně je 
zákaz stání mimo vyhrazená parkoviště, což eliminuje stání na výhybnách. Návrh a úprava dopravního 
značení bude dále konzultována. 

Projektová dokumentace byla dopracována do finální podoby ve stupni dokumentace pro územní 
rozhodnutí a v současné chvíli probíhá územní řízení. 

Záměrem OIR je snaha o podání žádosti o dotaci z ROP, výzva č. 46, prioritní osa 2 Integrovaný 
rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.1 Fyzická 
revitalizace území, výzva trvá od 11.09. 2013 do 11.10.2013, z důvodu velmi krátkého období trvání 
výzvy ovšem bez záruky. 

Členové a hosté výboru se zabývali předběžným celkovým propočtem investičních nákladů 
vč. finanční spolupráce se správci sítí.  
 
Přesunutý bod č. 6 EPC Jeseník 

Ing. Halas připomněl přítomným  průběhem jednání o možností financování revitalizace budovy IPOS 
kombinací tzv. metody EPC a dotace ze SFŽP. 

Na 14. zasedání VSRI dne 14.11.2011 byly členům výboru předloženy podrobnější informace 
k možnosti využití metody EPC u budov v majetku města. Současně bylo předloženo i vyhodnocení 
22 objektů v majetku města a jejich možnosti či nemožnosti financování metodou EPC. Na základě 
tohoto vyhodnocení bylo vybráno celkem 8 objektů, které byly dále vyhodnoceny do podrobností tak, 
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aby bylo možno připravit podklady pro vyhlášení výběrového řízení na provedení energeticky 
úsporných opatření. 

V současné době probíhá příprava zadávací dokumentace, na profilu města a ve věstníku je zveřejněno 
předběžné oznámení o zakázce, je zpracována kvalifikační dokumentace, kterou Ing. Cabadaj 
předložil přítomným k připomínkování vč. předběžného harmonogramu. 

K bodu proběhla diskuse. Bc. Dubský navrhl jako další možnost řešení použití chemického čistění 
radiátorů.  
 
Přesunutý bod č. 4 Výstavba rodinných domů Na Svahu 

Ing. Halas podal informaci o zadávacím řízení na zhotovitele stavebních prací pod názvem „Technická 
vybavenost Na Svahu, Jeseník“, kterou dne 16.9.2013 vyhlásila rada města. Zadávací řízení probíhá 
formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, tzn., že písemná výzva k podání nabídky byla zaslána nejméně 5 zájemcům 
a byla uveřejněna společně se zadávací dokumentací a jejími přílohami na profilu zadavatele, který je 
zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek. 

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 23.10.2013 do 13:00 hod. Předpokládaný termín zahájení 
plnění veřejné zakázky byl stanoven na červenec 2014. Předpokládaný termín dokončení plnění 
veřejné zakázky potom na říjen 2014. 

Předpoklad ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo cca koncem listopadu 2013. Nabytí 
účinnosti smlouvy je vázáno na splnění odkládací podmínky, že objednatel bude mít ve svém rozpočtu 
zajištěno finanční krytí na realizaci díla, tzn. okamžik, kdy Zastupitelstvo města Jeseník přijme takové 
usnesení ohledně rozpočtu objednatele pro rok 2014, kterým bude v plné výši zajištěno financování 
předmětu díla. Smlouva zanikne, nenabude-li účinnosti do 15.7.2014. 
Ing. Perutka se dostavil na jednání výboru. 
 

1. Centrum sociálních služeb 

Ing. Halas připomněl bod jednání výboru pro strategický rozvoj a investice ze dne 24.06.2013 týkající 
se centra sociálních služeb. Závěry a doporučení VSRI, které se týkaly míry rovných střech, členitosti 
fasády budovy, míry prosklení, povrchové úpravy fasády apod. byly v projektové dokumentace pro 
stavební povolení zohledněny.  

Na zasedání VSRI byl přizván Ing. arch. Velehradský, který prezentoval upravený projekt Centra 
sociálních služeb.  Objasnil přítomným jednotlivé prvky stavby, členění budovy apod. 

Ing. Kalina – současná podoba návrhu doznala změn, které jsme očekávali. Současná forma je z mého 
pohledu vyhovující a dobrá. Jaký je obestavěný prostor této budovy (vzhledem k ceně)? 

Ing. Uher – společně s panem ředitelem Ing. Rotterem jsme rozhodovali o variantě samostatného 
gastroprovozu a došli jsme k závěru, že má své opodstatnění, protože se objekt svou hmotou a 
obestavěným prostorem dá se říct zdvojnásobí. Díky tomu kroku došlo k navýšení rozpočtu, ale 
výsledkem je plnohodnotné gastro. Důvodem je navíc i podaná žádost o územní rozhodnutí. 
K navýšení tedy došlo, nicméně forma soutěže udělá své v případě, že projekt bude puštěný dál. My 
jsme k 30.8.2013 doložili kompletní projektovou dokumentaci vč. rozpočtu na Úřad regionální rady, 
takže došlo k aktualizaci toho rozpočtu v rámci projektové dokumentace pro stavební povolení.  

Ing. Kalina – je ceně i vybavení? 

Ing. arch. Velehradský – ano, cena zahrnuje i vybavení, na který je striktní limit. Předpoklad je, že 
základní vybavení, které je zapotřebí, aby objekt byl schopen provozu, tzn. stavební vybavení (tzn. 
všechny ochranné prvky, madla, vybavení hygienických zařízení atd.) tam samozřejmě je. 

Dále proběhla diskuze na téma vybavení objektu, velikosti a vybavení pokojů, technologické vybavení 
objektu. 
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Ing. Perutka – Myslím si, že tento objekt je příliš nehomogenní, z vnějšku bude energeticky náročný a 
s rovnou střechou a architekturou se mi stále zdá, že je poplatný současnému architektonickému stylu 
modernímu, žádanému, ale myslím si že ne nadčasovému. Architektonicky tento objekt rychle 
zestárne a do tohoto prostoru se nehodí.  

Ing. arch. Velehradský – vnímání objektu je subjektivní. Co se týče energetiky - členěním se zvětší 
plocha pláště, zvětší se trochu ztráty, ale při tomto objemu budovy už to nedělá tak výrazné procento. 
Je to v řádu jednotek procent, nejsou to desítky. Přístup energetiky se musí vyvážit s funkcí. V tomto 
projektu byl upřednostněn komfort uživatelů na úkor energetiky. Myslím si ale, že provozně bude 
objekt hospodárný. 

Ing. Uher upřesnil průběh a následné kroky v tomto projektu. Nejpozději do 31.12.2013 musí být 
uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z Úřadem regionální rady soudržnosti Střední Morava, ze které 
vyplyne termín k zahájení realizace celé akce. 

Ing. Halas poděkoval panu architektovi za prezentaci a ten opustil jednání. 

Usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informace týkající se investičního záměr 

„Centrum sociálních služeb Jeseník“. 

 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Přesunutý bod č. 8 ulice Rudná – pozemky pro výstavbu 

Ing. Halas – připomněl situaci ohledně prodeje pozemků č. 682/25 o výměře 1103 m2 a č. 682/26 
o výměře 896 m2, obě na ulici Rudná v k.ú. Jeseník, jejichž vlastníkem je Město Jeseník. Tímto 
bodem navazujeme na již minulé projednávání této problematiky na výboru, kdy výbor přijal usnesení, 
že ukládá OSMI zpracovat podmínky k prodeji. Od té doby uplynulo poměrně dost času, objevili se 
i zájemci o pozemky. Musíme rozhodnout, jakou formou se pustit do realizace. K dispozici máme 
znalecké ocenění, které stanovuje cenu pozemků, která zohledňuje i negativa pozemků (nevybudovaná 
komunikace apod.). 

Způsob prodeje: 

1/ pozemky prodat jako celek s tím, že kupující si na své náklady vybuduje přístupovou komunikaci 
na pozemku města č. 682/1 v k.ú. Jeseník, inženýrské sítě, přeloží či odstraní sloup veřejného 
osvětlení a upraví kanalizační šachtu, následně stavbu bezúplatně převede do vlastnictví města. 
Výhoda – 1 investor. 

2/ pozemky prodat každý zvlášť s tím, že kupující se budou mezi sebou muset dohodnout na 
vybudování přístupové komunikace na pozemku města č. 682/1 v k.ú. Jeseník, inženýrských sítí, 
přeložení či odstranění sloupu veřejného osvětlení a upraví kanalizační šachtu, následně stavbu 
bezúplatně převedou do vlastnictví města. Nevýhoda – 2 investoři, problém s koordinací výstavby 
komunikace a sítí. 

Ing. Halas - v minulosti, kdy se pozemky prodaly několika subjektům, se objevil problém, a to ten, že 
se noví majitelé nebyli schopni zkoordinovat a dát dohromady sdružené prostředky na  infrastrukturu.  

Ing. Kalina – územní plán umožňuje ještě další parcely? 

Ing. Halas – pro výstavbu rodinných domů jsou určené pouze tyto dva pozemky.  

Proběhla diskuze na téma nutnosti vybudování komunikace u pozemku a odvodnění. Dále byly řešeny 
podmínky prodeje.  

Podmínky prodeje: 
a) Vyvolávací kupní cena pozemků činí 1.559.300 Kč. 
b) Na pozemcích bude vybudována stavba v souladu s územním plánem. 
c) Na části pozemku p.č. 682/1 v k.ú. Jeseník bude vybudována přístupová komunikace, která bude 

po její kolaudaci převedena bezúplatně do majetku města. 
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d) Stavba bude dokončena nejpozději do 5 let od uzavření kupní smlouvy, přičemž dokončením 
stavby se rozumí vydání kolaudačního souhlasu. 

e) Sjednání smluvní pokuty ve výši 30% z kupní ceny v případě, že stavba nebude v daném termínu 
dokončena. 

f) Úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. 
g) Náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. 
h) Uzavření kupní smlouvy do 60 dní od schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem města Jeseník. 
i) Zájemce nesmí být dlužníkem města Jeseník. 

Usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat 

pozemky parc. č. 682/25 o výměře 1103 m
2
 a parc. č. 682/26 o výměře 896 m

2  
obě v k.ú. Jeseník  za 

výše uvedených podmínek. 

 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 
Přesunutý bod č. 9 Využití části svahu pod Křížovým vrchem 

Ing. Halas přiblížil žádost, kterou obdrželo oddělení majetku. Žadatelé chtějí zvýšit atraktivitu lokality 
pod Křížovým vrchem. Chtěli by vyjmout z lesa plochu o velikosti zhruba 2 ha., která by v zimních 
měsících měla sloužit k sáňkování a v letních měsících pro jízdu na koloběžkách. Vyjádření lesního 
správce je neutrální.  

Usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice podporuje záměr zatraktivnění území pod Křížovým vrchem. 
 
Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Přesunutý bod č. 10 Nová připravovaná lokalita pro výstavbu  - Horská 

Bc. Urbanová informovala o probíhajícím územním řízení k dělení pozemku – parc. č. 2106/30 v k.ú. 
Jeseník (ve vlastnictví soukromých osob), kdy má vzniknout 9 nových stavebních parcel k výstavbě 
rodinných domů vč. vybudování dopravní a technické infrastruktury. Nová komunikace bude napojena 
na stávající místní komunikaci na ul. U Kasáren ve 2 místech. Zároveň  je vedeno řízení o povolení 
připojení navrhované komunikace k této stávající komunikaci města, bez něhož není možno vydat 
rozhodnutí o dělení pozemku na jednotlivé parcely. 

Městu zatím nebyla předložena žádná dokumentace k vyjádření ohledně výstavby a následného 
vlastnictví infrastruktury, jejíž část bude i na pozemcích města. 

Dle územního plánu se jedná o pozemek určen k výstavbě. Dle sdělení zástupce investora je cílem 
změnit způsob využití k zástavbě i sousední parcelu č. 2106/30 k.ú. Jeseník, která je nyní vedena jako 
zemědělská plocha (nicméně dle informace orgánu územního plánování tento požadavek při 
projednávání nového územního plánu byl vznesen, ale nebyl schválen na základě námitek dotčených 
orgánů). 

Ing. Kalina – dopravní prostor není řešený správně. 

Bc. Urbanová – v současnosti není dořešené napojení z uvedených pozemků na stávající komunikaci 
proto město nedalo souhlas k dělení. Připomínky k tomuto bodu a absenci parkovacích míst byly 
řešeny i na zasedání dopravní komise.  

Ing. Perutka – dopravní infrastruktura musí být vyřešena v první řadě, následně pak může být dán 
souhlas s dělením. Lokalita je atraktivní a určitě vhodná pro výstavbu. 
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2. Areál Průchodní 

Ing. Halas informoval o průběhu realizace projektu Fyzické revitalizace areálu bývalého klášteru 
sv. Voršily. Tento projekt dne 07.08.2013 schválil Výbor regionální rady. Ve dvou termínech 
(v říjnovém a listopadovém) postupně předložíme podklady vč. kompletní prováděcí dokumentace 
a položkového rozpočtu. Demolice KORDu proběhla v pořádku, nebyly zapotřebí žádné vícepráce, 
navíc došlo k finanční úspoře. Demolice samotná bude s největší pravděpodobností zahrnuta do 
financování dotací, určenou na revitalizaci celého areálu.  

Ing. Perutka – prostory by měly být co nejvíce otevřeny pro veřejnost. 

Ing. Halas – o tomto je uvažováno. 

K bodu proběhla diskuse. 

Usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informace týkající se Areálu Průchodní. 

 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

 

3. Regionální aquapark Jeseník 

Ing. Halas seznámil přítomné s aktuálním stavem investiční akce „Regionální Aquapark Jeseník“. 
V současnosti probíhá výběrové řízení na provedení stavby. V pátek 04.10.2013 v 15:00 hodin bude 
otevírání obálek s nabídkami. Současně probíhá výběrové řízení na BOZP a TDI. V BOZP nyní 
uchazeči zdůvodňují nízkou nabídkovou cenu. V minulém týdnu jsme vypsali zadávací řízení na 
investiční úvěr, je v režimu otevřeného řízení. Harmonogram jednání komisí bude stanoven během 
následujícího týdne. 

Usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí aktuální informace týkající se investiční akce 

„Regionální Aquapark Jeseník“ 

 
Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

 
4. Informace Thámova 

Ing. Halas připomněl problematiku vybudování infrastruktury Krameriova. V současné době byla ze 
strany stavebníků podána na příslušném stavebním úřadě žádost o dodatečné povolení stavby, ze 
strany stavebního úřadu bylo správní řízení přerušeno a město bylo vyzváno k doplnění předmětné 
žádosti. V současné době chybí jen vyjádření Správy železniční dopravní cesty Olomouc, následně 
bude vydáno dodatečné povolení stavby. 

Ing. Kalina – současný povrch vozovky je chtěný? Je otázkou, v jakém stavu bude povrch např. po 
pěti letech. 

Ing. Halas – obrubníky jsou souběžně s komunikací, což by znamenalo větší zásah. Je možné to 
v budoucnu řešit. Smlouva o vybudování infrastruktury neřeší podstatnou věc a to záruky. Ty by měly 
být řešeny minimálně v předávacím protokolu.  

Po diskusi výbor pro strategický výbor a investice nepřijal žádné usnesení.  

 
Sloučené body č. 11. Probíhající investiční akce a bod č. 12 Ukončené investiční akce  

Ing. Halas a Ing. Uher podali informace o ukončených investičních akcí (třídící linka druhotných 
surovin, demolice objektu KORD a přesun školní výdejny v areálu ZŠ Průchodní, oprava Křížku pod 
lázněmi apod.). Dále seznámili přítomné s probíhajícími akcemi (optimalizace vedení Moravské 
stezky intravilánem města Jeseník – II. Etapa, autobusové zastávky na ul. Lipovská, regenerace zeleně 
vybraných lokalit města Jeseník – dokončení, parkoviště Zlatá Stezka – dokončení, restaurování 
pískovcového sloupu Nejsvětější Trojice, rekonstrukce EPS sportovní hala atd.). 
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Mezi plánované investiční akce patří sanace objektu ZUŠ – proběhlo VŘ, bez podání nabídky, ZD 
a PD byla upravena a soutěž bude opětovně vyhlášena do 30.09.2013. Na rok 2014 jsou naplánované 
akce mimo jiné odbahnění rybníku Staříč 1a v Jeseníku, stavební úpravy MŠ Křížkovského, systém 
sběru bioodpadů Jeseník, infrastruktura Na Svahu, revitalizace areálu Voršilek, areál Průchodní. 
Připravované akce Centrum sociálních služeb, cyklostezka závěrečná etapa, chodník na ul. Lipovská, 
retenční nádrž potoka Zona za Podjezdem. Katovna je stále v řešení. Technická památka Most přes 
řeku na ul. Husova po jednání s památkovým ústavem je možná pouze rekonstrukce.  

Usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informace o ukončených, plánovaných 

a připravovaných investičních akcí. 

 
Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

 

13. Různé 
 
13.1. Informace o cyklostezce za pekárnou – smlouvy o smlouvě budoucí 
 
bod stažen z projednávání 
 
13.2. Informační a navigační systém v lokalitě Za Podjezdem 

Ing. Uher podal informace o průběhu jednání ohledně projektu instalace jednotného informačního 
systému. Z oslovených podnikatelských subjektů v lokalitě Zóny služeb a nerušivé výroby Za 
Podjezdem v Jeseníku projevili zájem o instalaci dopravního značení (informační cedule typu IS 22 a, 
b, c, d, e, f se stručným názvem firmy na hnědém podkladě) čtyři subjekty.  

Informační cedule bude nutné umístit tak, aby byl zajištěn bezpečnostní odstup dle ČSN 73 6110, 
a realizace je možná na základě stanovení místní úpravy provozu odborem dopravy a silničního 
hospodářství. V budoucnu bude možné doplnit a rozšířit značení o další subjekty, které by projevily 
zájem. 

Rada města projedná realizaci tohoto projektu a v případě jeho schválení proběhne přesné určení 
umístění značek na místě samém uvnitř Zóny služeb a nerušivé výroby Za Podjezdem.   

Proběhla diskuse týkající se podoby značení, termínu realizace. 

Usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informace týkající se informačního 

a navigačního systému v lokalitě Za Podjezdem a doporučuje pokračovat v realizaci. 

 
Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

13.3. Komunikace Variška – Ados 

Ing. Halas podal aktuální informace o projektu Revitalizace bývalého vojenského areálu, konkrétně se 
jedná o III. etapu výstavby potřebné infrastruktury v dané lokalitě, Jeseník, které se v minulém roce 
nepodařilo realizovat. Jelikož Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2013 nevypsalo výše uvedený 
dotační program a dle informací nebude s největší pravděpodobností tento program vypsán ani v roce 
2014, zanikne smlouva o dílo, která byla uzavřena se společností Skanska a.s., ke dni 30.9.2013. 

Usnesení: 
Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informace týkající se komunikace „Variška – 

Ados“. 

 
Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 
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13.4. Odstranění vlhkosti ZUŠ Březinova 

Ing. Uher informoval o veřejné zakázce na stavební úpravy sanačního charakteru stávajícího 
samostatně stojícího objektu na ul. O. Březiny v Jeseníku. Objekt je užíván jako základní umělecká 
škola (dále jen „ZUŠ“). Vzhledem k nadměrné vlhkosti v suterénu objektu a potřebě školy využívat 
i sklepní místnosti je nutností přistoupit k sanaci obvodového zdiva a dalším souvisejícím úpravám 
a údržbě stávajících konstrukcí.  

Dne 19. 08. 2013 byla veřejná zakázka vyhlášena na profilu zadavatele. Do výběrového řízení však 
nebyla podána žádná nabídka. Rada města schválila dne 16.09.2013 opětovné vyhlášení zadávacího 
řízení na zhotovitele stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Sanace 
obvodového zdiva ZUŠ, ul. O. Březiny v Jeseníku“ a zároveň schválila složení hodnotící komise. 
Stavební úpravy budou provedeny podle upravené projektové dokumentace k provedení stavby, 
vypracované Ing. Zdeňkem Hynkem, Za Pilou 433, 790 01 Jeseník.  

Ing. Perutka – špatně vyprojektované, z pohledu POV nerealizovatelné. 

Ing. Kalina – zakázka se bude vyhlašovat podle upravené projektové dokumentace? 

Ing. Uher – projekt původně nechávalo zpracovat oddělení školství. Oddělení investic podle 
dodatečných informací zadalo zpracování nové projektové dokumentace, ve které je upraveno 
kompletní POV, dále řeší odvodnění objektu komplexně, vč. venkovních úprav, zpevněných ploch, 
odkopání objektu, vyčištění gajgrů a svodů od dešťové kanalizace atd. Proběhla domluva se 
soukromými subjekty o dočasném omezení, je vyřešeno přemostění apod. Realizace by měla 
proběhnout do konce roku 2013. 

Ing. Perutka – technologie, které jsou v projektu navržené, nelze provádět v zimním období.  

Ing. Uher – řešením je systém drenáží, systém chemických clon, anglické dvorky by měly být zrušeny. 
Součástí projektu je i přespádování okolních ploch, aby dešťová voda, která je příčinou vlhkosti, 
nestékala k objektu, ale byla odvedena pryč. Elektroosmóza není, kvůli blízkosti řeky a možnosti 
tlakové vody, možné použít. Možností by byla kombinace s jinými opatřeními, což by zvýšilo 
náklady.  

Ing. Perutka – soutěž by neměla být vypisovaná tak jak je a do tohoto zimního období.  

Ing. Uher – objekt se má v červnu 2014 zateplovat. Sanační opatření provedená měsíc před realizací 
zateplení, by fungovala pouze částečně. Snahou bylo provést sanační opatření co nejdříve, aby objekt 
alespoň částečně stihl proschnout a poté se zateplil. 

Ing. Perutka – v tomto stavu zdí bude objekt vysychat několik let, půl roku v zimním období není 
dostatečné a za pár let by se situace opakovala. Vhodnější by bylo nyní objekt pouze oklepat, větrat, 
nechat proschnout a přes zimu vyhlásit nový tender.  

Ing. Kalina – zhotovitel by měl být vázán zárukou a převzetím projektu. 

Ing. Perutka - v projektu navíc není řešeno odvlhčení podlah suterénu, kde by měla být zkušebna. 
Řešení je polovičaté, chybí komplexnost.    

Ing. Uher – existuje možnost vyhlásit soutěž v roce 2014, řešit odvlhčení komplexně, ale bylo by 
nutné navýšit rozpočet.  

Ing. Perutka – vhodné je řešit situaci komplexně – funkčně i přes finanční navýšení.   

Dále proběhla debata k bodu, ze které nevyplynul žádný návrh na usnesení. 

 
13.5. Zastávky na ulici Lipovská a dokončení asfaltu 

Ing. Halas uvedl informace k tomuto bodu. Upřesnil důvody podané žádosti na odbor životního 
prostředí o povolení kácení dřevin, konkrétně jasanu u zastávky na ul. Lipovská a také několika lip 
v blízkosti zastávky. Při realizaci této stavby dojde k souběhu s další stavbou s názvem „Oprava 
silnice č. III/45319 Jeseník, ulice Lipovská – 3. Etapa“, jejímž zadavatelem je Správa  a údržby silnic 
Olomouckého kraje a jejímž zhotovitelem by měla být dle profilu tohoto zadavatele firma 
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SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Olomouc /prozatím VŘ 
není definitivně ukončeno/. 

Investiční akce města Jeseník bude zahájena v okamžiku, kdy Správa a údržby silnic Olomouckého 
kraje uzavře výběrové řízení na zhotovitele svojí investice s názvem „Oprava silnice č. III/45319 
Jeseník, ulice Lipovská – 3. Etapa“. Město Jeseník je k realizace vlastní investice připraveno. 
 

13.6. Jednotné prodejní stánky na Masarykově náměstí 

Ing. Halas předložil návrh stánků, které by mohly být umístěny na Masarykově náměstí. 

 

 
 
Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice je stanoven na 25.11.2013.  
 
 
Schválil: Ing. Libor Halas 


