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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím č. 15/2016 

Č.j.:  MJ/36059/2016  
    

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 

 

Dne 11.07.2016 obdržel Městský úřad Jeseník, Oddělení majetku žádost o poskytnutí informace 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o informacích“).  

 

 

Žádost o informace ve věci: 

 

Sdělení, jaká opatření Město Jeseník přijalo či hodlá přijmout za účelem zjištění jednak viníka 

poškození komunikace Rejvízská od čp. 3 až po čp. 17 a jednak k odstranění viditelného závadového 

stavu (dle žadatele došlo k poškození jejím nepovoleným a nadměrným užíváním ze strany ledenických 

firme). 

 

 

K žádosti bylo sděleno:  

 
Pro účely těžby a pohyb vozidel přesahujících povolenou hmotnost uzavírá město Jeseník s uživatelem 

místních komunikací dohody o náhradě části nákladů spojených s prováděním nezbytných úprav místních 

komunikací v souvislosti s prováděním svozu dřeva (Dále jen „Dohoda“). 

Na místní komunikaci ul. Rejvízská je dopravní značka - zákaz vjezdu vozidel do 3,5t.  V roce 2003 byla 

uzavřena dohoda s firmou Solitera spol. s r.o., následně v roce 2005 a 2007  byla uzavřeny dohody s Lesy 

České republiky, Lesní správa Jeseník a v roce 2015 byla uzavřena dohoda s firmou Petra spol. s r.o.. Na 

základě výše uvedených dohod byly uhrazeny náklady spojené s údržbou této místní komunikace ve výši 

cca  18.000 Kč bez DPH (21%). 

Na části komunikace Rejvízská bylo provedeno v období let cca 2014 - 2015 odvodnění, jak v zastavěné 

části, kde byla provedena obnova příkopů, zatrubnění, asfaltový postřik, tak v úseku směrem k objektu 

Svornost, kde byla provedena obnova silničních příkopů, instalovány odvodňovací žlaby, zrušen sjezd na 

louku. Historicky tato komunikace sloužila k přístupu k rekreačnímu objektu a město zimní údržbu 

neprovádělo.  Provozovatel objektu „Svornost“ si prováděl zimní údržbu sám. 

Na ulici Rejvízská  je dopravní značení zákaz vozidel do 3,5t (viz výše). 

Porušení tohoto dopravního značení může kontrolovat Policie České republiky a Městská policie Jeseník 

(pod pokutou). 

Dále může být dán podnět od místních občanů podáním přímo na Městský úřad Jeseník, Technické služby 

Jeseník a.s., kteří neprodleně věc řeší. 

Kontrolu stavu komunikací navíc provádějí i Technické služby Jeseník a.s., kteří tak činí na základě 

Mandátní smlouvy uzavřené s městem Jeseník (provádějí správu svěřeného majetku města). 
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Město Jeseník využívá všechny možné kroky k ochraně jeho majetku, tj. dle finančních možností, 

pracovních kapacit správců tak, aby bylo přiměřeně vyhověno obyvatelům města a byl zachován 

transparentní přístup ke všem. 

Opatření města Jeseník: důslednější kontrola užívání komunikací (včetně komunikace Rejvízská) ve 

vlastnictví města na jeho území ze strany Městské policie Jeseník, správce Technických služeb Jeseník a.s. 

dle možné kapacity i na základě podnětů obyvatel žijících v této lokalitě a vlastníků nemovitostí. 

 

Stav komunikace: v současné době nebyly vyčleněny finanční prostředky na opravu komunikace, hlavně 

v horní části ul. Rejvízská směrem k objektu „Svornosti“. Komunikace bude správcem nadále sledovaná a 

v případě vyčlenění finančních prostředků městem Jeseník opravena. Časový horizont zatím není znám.  
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