Z á p i s     č.  2/2007 

z jednání dopravní komise konané dne 19. března 2007 
v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4

Přítomni :

členové   :    pp. Ing. Marcinov, Halouska, Štětka, Kubíček, Dvořák, Antoš, Mgr.Procházka
hosté       :    pp. Ing. Pavlas, Ing. Vrbková, Ing. Cabadaj, Bc. Šuranský, Ing. Liberda
omluven :    p. Krátký


Program :

Zahájení 
Ing. Marcinov přivítal všechny přítomné členy komise a pozvané hosty, zahájil jednání a informoval přítomné o usnesení Rady města, která na svém 12. zasedání konaném dne 9.3.2007 jmenovala por.Mgr. Procházku členem dopravní komise.


Kontrola úkolů
Ad 1)   DZ ul. Příčná – Dětřichov
      DK obdržela v září r. 2004 žádost Mgr. Vudmasky o umístění dopravního značení B32 Jiný  zákaz „Průjezd zakázán“ na místní komunikaci ul.Příčná v Dětřichově.
      Úkol trvá – bude řešen po ukončení výstavby kanalizační a vodovodní sítě. V současné obě jsou stavební  práce na hlavních řadech ukončeny, nejsou však provedeny všechny domovní připojení na hlavní řad. Uvedená MK bude navíc pravděpodobně v letošním roce dotčena plánovanou výstavbou vedení NN.

Ad 2)   Cyklistické trasy ve městě Jeseník
      Ing. Pavlas seznámil DK s již realizovaným dopravním značením na nově vzniklých cyklistických trasách a cyklostezkách na území města. 
	Mikroregionem Jesenicko byly realizovány cyklotrasy č. 53 Moravská stezka a č. 55 Slezská magistrála. Na problematická lokální místa, případně bodové závady upozornil ing.Marcinov - na šířku lávky přes řeku Bělá spojující ulice Šumperská a Slunná a nutné provedení bezbariérového napojení nově chystané výstavby chodníku na ulici Šumperská v dané lokalitě a snížení obrubníku k propojení ulic Jiráskova a Vrchlického (nad budovou soudu).

Za účelem zpřístupnění vybraných lokalit provedlo Město Jeseník realizaci několika značených cyklostezek : Masarykovo nám., ul.Průchodní, ul.Tyršova, ul.Sadová, ul.Dukelská – nám. Hrdinů, Smetanovy sady, ul.Husova, ul.Dukelská, ul.Denisova, ul.J. Ježka, ul.O. Březiny. 
Ing.Marcinov upozornil, že na uvedených cyklostezkách jsou opět některá kritická a nebezpečná místa. Jedná se o vedení cyklostezky na ul.Sadová v místě výstupní hrany autobusového nádraží (návrh na přemístění výstupiště) a nedostatečná šíře zpevněného povrchu cyklostezky propojující ul.Fučíkova s nám.Hrdinů. 
S ohledem na vznik většího počtu nových cyklostezek a cyklotras na území města Jeseník doporučuje DK provést menší informační kampaň na seznámení občanů se změnou režimu a chování cyklistů a chodců na dotčených místních komunikacích. Ing.Liberda přislíbil, že jeho odbor připraví pro občany tuto informaci.

Ad 3)   MK Dukelská
      Ing.Pavlas seznámil přítomné s odůvodněním, proč nebyla provedena přirozená vodící linie pro zrakově postižené zvýšeným chodníkovým obrubníkem (stanoviska projektanta stavby – p.Juchelka, technického dozoru stavby – p.Slezák a odborného konzultanta v oblasti bezbariérových staveb – ing.Cidlík) – dle jejich názoru údajně není stavba v rozporu s vyhláškou č.369/2001 Sb. Bez ohledu na výše uvedená vyjádření DK s ohledem na nevidomé a slabozraké občany doporučuje, aby při povolování nových staveb bylo lemování zvýšenými obrubníky speciálním stavebním úřadem požadováno. Přítomni zástupci odboru dopravy s tímto návrhem jednoznačně souhlasili.
Ostatní drobné vady a nedodělky na této stavbě (rozdílná úroveň chodníku a přilehlé travnaté plochy, uliční vpust atypicky umístěná mimo okraj vozovky, nesprávně provedený signální pás apod.) mohou být odstraněny během letošního roku.    


Koncept 2. změny územního plánu města Jeseník – řešení dopravy
 O projednaných změnách ÚP v oblasti dopravy informoval Ing. Cabadaj.
Územně technickým podkladem pro 2. změnu ÚP je Generel dopravy, materiál mapující a současně navrhující provedení změn organizace dopravy, úpravy a návrhy komunikací, křižovatek apod.. DK byla seznámena s nejdůležitějšími návrhy výše zmíněných úprav (zřízení okružní křižovatky u Jesenky, napojení pravobřežní části Jeseníku – ul.Nábřežní a Sládkova, přeložka silnice I/44 „U Slunka“ atd.).
Jedním z návrhů je rovněž řešení křižovatky ulic Poštovní, Dukelská a nám. Svobody. Generel dopravy obsahuje 3 varianty  - 2x návrh okružní křižovatky, 1x návrh na ponechání stávajícího stavu (nulová varianta). Problematika byla i na programu jednání komise pro rozvoj města dne 14.3.2007 a k dnešnímu dni je ukončeno i projednávání s dotčenými orgány státní správy. Při hledání optimálního řešení této významné křižovatky existuje rozpor. Vzhledem k tomu, že situaci je nutné posuzovat i např. z hlediska urbanismu, bude řešení této křižovatky znovu projednáváno v komisi rozvoje, a to s ohledem na studii revitalizace lokality nám. Svobody. Poté bude vybrána nejvhodnější varianta řešení a návrh 2. změny ÚP předložen v červnu na zasedání zastupitelstva města. DK již na minulém zasedání deklarovala, že doporučuje zřízení okružní křižovatky v daném místě, a to dle varianty č. 1. Ing.Cabadaj přislíbil, že na 3.jednání DK seznámí všechny přítomné s dalším vývojem a případnými změnami.


Bezbariérové pěší trasy na území města
 S problematikou seznámila  Ing. Vrbková.
Město Jeseník má zpracovaný „Záměr bezbariérových pěších tras na území města“, který obsahuje celkem 9 části – projektů, materiál je schválen Úřadem vlády ČR. O poskytnutí dotací na financování projektu č. 1 – Bezbariérové přechody komunikací a úpravy chodníků bude město žádat do 30.3.2007 Státní fond dopravní infrastruktury. Dle sdělení Ing.Vrbkové budou provedeny pouze úpravy chodníků u místních komunikací (nebyly zařazeny úseky u komunikací I.,II. a III.tříd). Předpokládaná realizace je v letošním roce.
DK tento záměr jednoznačně podporuje.


Zklidnění dopravy na ul. Poštovní a Dittersdorfova
Ing. Liberda přednesl na základě podnětu občanů návrh na provedení zklidnění uvedených komunikací, a to omezením průjezdu nákladních vozidel nad 7,5 t – mimo vozidel dopravní obsluhy. Uvedené téma bylo projednáváno rovněž v komisi rozvoje o jejímž průběhu informovala Ing. Vrbková. Ing.Marcinov upozornil na názor vedení města, že je nutné  vypracovat ucelenou koncepci dopravy na území celého města Jeseník. Následně proběhla živá diskuse, kdy bylo vysvětlována např. vymahatelnost navrhovaného omezení, ponechání stávajícího stavu až do doby vypracování ucelené koncepce případně zamítnutí navrhovaného omezení. 
O návrhu na omezení průjezdu vozidel na ul. Poštovní a Dittersdorfova bylo hlasováno.
Hlasování :  pro 5       proti 0      zdržel se 2 
DK doporučuje omezení průjezdu vozidel umístěním svislého dopravního značení.
Na základě informací Ing.Vrbkové o realizaci I.etapy informačního systému (označení názvů ulic a místních cílů) doporučuje DK dopracovat informační systém o komerční cíle na území města Jeseník.


Různé
Ing. Liberda upozornil na nesprávně umístěné svislé dopravní značení na ulici Dvořákova IP10a Slepá pozemní komunikace, které neodpovídá skutečnému stavu – MK je průjezdná na ul. Nábřežní.
Ing. Liberda navrhuje zřízení vodorovného dopravního značení V12c Zákaz zastavení podél chodníku na parkovišti „U Klíčů“. 
DK považuje zřízení vodorovného dopravního značení za nadbytečné, poněvadž šířka přilehlé komunikace u kolmého parkoviště je 5,50m. Dle zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích §25 odst.3) musí při stání zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3m pro oba směry jízdy.
	Ing. Marcinov upozornil na gramaticky nesprávně uvedené názvy ulic na nově zřízeném informačním systému – např. „Za pilou, K vodě“. Zástupkyně města uvedla, že systém je stále ve „zkušebním provozu“ a veškeré připomínky a náměty budou shromažďovány na odboru IR do 30.6.2007.
	S ohledem na nedostatečný počet parkovacích míst u objektu IPOS na ulici K.Čapka doporučuje DK navýšit počet parkovacích míst s parkovacím kotoučem.








Zapsala : Navrátilová

Schválil : předseda komise Ing.Marcinov

