Zápis č. 6
ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 2. 2. 2016 v 15:00 hod.
v zasedací místnosti MěÚ Jeseník v budově na Tovární 4/1287

Přítomni:
Členové: Ing. Marcinov, Ing. Urban, p. Šramko, p. Blanář a p. Holeňa,
Omluveni: --Tajemník: p. Marek
Hosté: Ing. Adam Kalous, Bc. Urbanová, Ing. Macenauerová, Ing. Liberda
Program:
1. Zahájení
Předseda Ing. Marcinov přivítal přítomné členy dopravní komise (dále jen „DK“) i přítomné hosty
a konstatoval, že zasedání DK je usnášeníschopné - přítomni 4 členové DK. Tím bylo jednání zahájené.
2. Kontrola úkolů z předešlých zasedání
Rada města na svém 42. zasedání konaném dne 7. 12. 2015 usnesením č. 1320 vzala na vědomí zápis č. 5
ze zasedání DK, které se konalo dne 10. 11. 2015 a přijala níže uvedená usnesení:
2.1. Dukelská u „mlékomatu“ – posunutí SDZ B29 Zákaz zastavení - úkol trvá
Oddělení majetku svolá schůzku na místě.
2.2. Plán zimní údržby 2015/2016 – komunikace vedoucí na Křížový vrch
a) Rada města usnesením č. 1276 revokuje usnesení č. 1062, které přijala na svém 34. zasedání dne
2. 10. 2015, kterým neschválila zařadit úsek komunikace vedoucí na Křížový vrch do plánu zimní
údržby 2015/2016, dle důvodové zprávy.
b) Rada města usnesením č. 1277 schvaluje zařadit úsek komunikace vedoucí na Křížový vrch do
plánu zimní údržby 2015/2016 formou dodatku č. 1, za podmínek spoluúčasti manželů Planých,
Jeseník, ve výši 30% na nákladech na zimní údržbu 2015/2016, dle důvodové zprávy.
2.3. Projekty chodníků Dukelská - Albert, Lipovská – sídliště, Lipovská – uhelné sklady
Samostatný bod dnešního zasedání č. 3.
2.4.

Mateřská škola Kopretina ul. Dittersdorfova – zřízení zpomalovacích prahů

Usnesením č. 1321 rada města neschvaluje vybudování retardérů u mateřské školy Kopretina na ul.
Dittersdorfova, dle důvodové zprávy.
2.5. Výměna svislého dopravního značení Zlepšení dopravní infrastruktury –směr Poštovní - náměstí
Svobody – na křižovatku
Usnesením č. 1322 rada města ukládá oddělení majetku zajistit výměnu svislého dopravního značení
ve směru Poštovní – nám. Svobody na křižovatku, dle důvodové zprávy.
3. PD chodníky Dukelská – Albert, Lipovská – Sídliště, Lipovská – uhelné sklady
Oddělení majetku znovu předložilo DK bod rekonstrukce chodníků s tím, že by se plánované akce
spojily s akcemi plánovanými investičním oddělením.
a)

Chodník Dukelská – Albert
Stavba chodníku by se propojila s akcí horní Dukelská směrem ke Kauflandu. V současné době
v úseku od Kauflandu po křižovatku u Alberta je prostor pro chodce a silniční vozidla oddělen
pouze vodorovným dopravním značením. Bylo navrženo akci rozdělit na několik etap, aby mohla
být akce provedena jako oprava a nemuselo se jít cestou investice. Předložená studie, která
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zahrnuje několik zásadních nedostatků, poslouží jako podklad pro vyšší stupeň PD. Bylo
dohodnuto, že oddělení majetku a oddělení investic prověří, zda není zpracovaná dokumentace a
popřípadě platné stavební povolení pro některé z dalších etap.
V průběhu projednávání bodu se dostavil pan Šramko, tedy přítomno 5 členů.
Návrh na usnesení:
Dopravní komise doporučuje radě města vypracovat další stupeň projektové dokumentace a
zahrnout akci do plánu investic.
Hlasování
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Dopravní komise návrh přijala.
b)

Chodník Lipovská - sídliště - PD je v úrovni studie (spousta důležitých detailů vůbec neřešena)
sloužící pouze jako podklad pro další stupeň dokumentace. Byla vedena diskuze, ze které
vyplynulo, že akce by se realizovala jako investice.
Návrh na usnesení:
Dopravní komise doporučuje radě města dopracovat další stupeň projektové dokumentace a
zahrnout akci do plánu investic.
Hlasování
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Dopravní komise návrh přijala.

c)

Chodník Lipovská – uhelné sklady – dokumentace opět v úrovni studie s několika nedostatky a
chybějícími částmi odpovídající projektové dokumentaci. Tato akce není plánovaná jako prioritní.
Návrh na usnesení:
Dopravní komise nedoporučuje radě města dopracovat další stupeň projektové dokumentace a
zahrnout akci do plánu investic.
Hlasování
Pro: 2
proti: 0
zdržel se: 3
Dopravní komise návrh nepřijala.

4. Dopravní řešení Husova - parkoviště
V rámci plánovaného záměru společnosti Elektro Euro plus s.r.o. „Stavební úpravy objektu“ za
účelem vzniku prodejny nábytku na ul. Husova vznikne v prostoru i nová dopravní situace –
vybudování parkoviště, zpevněných ploch a nový sjezd z tohoto parkoviště na MK Husova.
Byla vedena diskuze k návrhu stavby. Bylo zpochybněno umístění lamp v místě nového připojení.
Ing. Marcinov se vyjádřil k situaci stavby k umístění a návrhu parkovacích míst, kde upozornil na
několik nedostatků. Projekt si bude řešit stavebník.
Dopravní komise bere na vědomí návrh dopravního řešení v rámci akce „Stavební úpravy objektu
čp. 156 – vznik prodejny“ na ul. Husova.
5. Havlíčkova – Rozšíření míst pro ZTP/P pro základní školu Fučíkova - pobočka - Rudná
Městský úřad Jeseník, oddělení majetku obdržel podnět rodičů, ohledně špatné dopravní situace na ul.
Havlíčkova, především špatného parkování pro rodiče dětí se ZTP/P v blízkosti školy. Navrhují, aby
byla ul. Havlíčkova jednosměrná, parkovací místa - šikmé stání. Dle DK by zjednosměrnění ulice
nepříznivě narušilo organizaci dopravy v celé lokalitě. Dále byl vznesen požadavek pro navýšení
počtu vyhrazených parkovacích míst, který je v současné době nedostatečný. Při prodloužení
vyhrazeného stání na 4ks zůstane ještě pro veřejnost parkovací pruh délky 10m. Byla vedena obsáhlá
diskuze. Bylo diskutováno, že uživatelé vyhrazených míst, by mohli obdržet karty pro vyhrazené
parkování, které by měli umístěny za sklem automobilu.
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Návrh na usnesení:
Dopravní komise doporučuje radě města navýšit vyhrazená parkovací místa na 4ks.
Hlasování
Pro: 5
proti: 0
Dopravní komise návrh přijala.

zdržel se: 0

6. Vodorovné dopravní značení v křižovatce MK ul. U Bělidla se silnicí I/60 (křižovatka u HZSO)
Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel podnět Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje na nevhodně provedené vodorovné dopravní značení v křižovatce místní
komunikace ul. U Bělidla se silnicí I/60 (křižovatka u hasičů), a to provedení dopravního stínu, který
mají vozidla přijíždějící po ul. U Bělidla a pokračující přes silnici I/60 rovně do lokality Zóna za
Podjezdem, příp. odbočující vlevo na silnici I/60, po pravé straně. Chybné vodorovné značení
v křižovatce vzniklo zřejmě proto, že byla řešena jen polovina křižovatky, na straně průmyslové zóny.
Návrh na usnesení:
Dopravní komise doporučuje radě města zpracovat úpravu organizace dopravy na ulici U Bělidla
zahrnující opravu vodorovného i svislého dopravního značení větve křižovatky.
Hlasování
Pro: 5
proti: 0
Dopravní komise návrh přijala.

zdržel se: 0

7. Pořízení a umístění stojanů na kola před Germanymarketem bývalé Centro potraviny
Městský úřad Jeseník, oddělení majetku obdrželo žádost o spoluúčast pro pořízení stojanů na kola.
Původní stojany byly odstraněny před mnoha lety, dle sdělení pana Kanálika, který podal žádost.
Byla vedena diskuze. Dopravní komise vyjádřila názor nepodílet se na spolufinancování a
neumísťovat nový stojan na kola před Germanymarketem.
Návrh na usnesení:
Dopravní komise nedoporučuje radě města umístění stojanů na kola a finanční spoluúčast města.
Hlasování :
Pro: 5
proti: 0
Dopravní komise návrh přijala.

zdržel se: 0

8.1. Vybudování chodníku u Kina, přístup přes parcelu p.č. 592
Městský úřad Jeseník, oddělení majetku obdržel podnět JUDr. Antonína Dohnala, který je
vlastníkem parcely p.č. 603/3 ostatní plocha v k.ú. Jeseník. JUDr. Dohnal má v úmyslu pozemek
prodat. Podmínkou realizace prodeje je zajištění přístupu na pozemek přes pozemek města p.č. 592
v k.ú. Jeseník. Na pozemku je účelová komunikace, která bude sloužit i novému vlastníkovi parcely
603/3. Dále žádá o souhlas s vybudováním chodníku přes parčík parc.č. 592, ke zděnému plotu na
parcele p.č. 603/3. Byla vedena diskuze. DK se vyjádřila k záměru vybudování chodníku k pozemku
p.č. 603/3 a přijala usnesení.
Návrh na usnesení:
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit s umístěním chodníku.
Hlasování :
Pro: 5
proti: 0
Dopravní komise návrh přijala.

zdržel se: 0

Příští jednání dopravní komise se uskuteční 12. 4. 2016.
Zapsal: Jiří Marek
Schválil: Ing. Milan Marcinov
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