Zápis č. 21
ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 25. 09. 2018 v 15:00 hod.
v zasedací místnosti MěÚ Jeseník v budově na Tovární 4/1287, 1. patro
Přítomní členové: Ing. Milan Marcinov, p. Ladislav Blanář, p. Václav Šramko, Ing. Václav Urban
Nepřítomní členové: p. Miroslav Holeňa
Tajemník: p. Jiří Marek
Hosté: Ing. Katarína Macenauerová, Ing. Josef Liberda, Ing. Bc. Monika Nepejchalová, Ing. Jana
Konvičková, Ing. Jiří Bac.
Program:
1. Zahájení a kontrola úkolů
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. Tímto bylo jednání
zahájeno.
Předřazen byl bod 2 s ohledem na přítomnost Ing. Jiřího Bace, který předložil návrh řešení okružní
křižovatky u restaurace Praděd.
2. Návrh okružní křižovatky u Pradědu
Město Jeseník, oddělení majetku, obdrželo prostřednictvím oddělení investic, koncept návrhu
řešení okružní křižovatky v blízkosti restaurace Praděd. Jedná se o křižovatku ulic Lipovská, nám.
Svobody a Poštovní. Ing. Bac odprezentoval svůj návrh a seznámil přítomné se svým návrhem
řešení. Byla vedena rozsáhlá diskuse. Ing. Liberda se vyjádřil k návrhu, že je velice složitý ohledně
orientace a projevil obavu, že by mohlo docházet ke kolizím. Ing. Marcinov považuje návrh jako
zajímavý s originálním řešením, ale pouze jako jednu z variant možného řešení uvedených
křižovatek.
Návrh na usnesení:
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit s přípravou podkladů pro vybudování okružní
křižovatky.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Dopravní komise návrh přijala.
Z jednání odešel Ing. Bac.
Pokračování jednání dle programu kontrolou úkolů.
1.1. Zápis z jednání dopravní komise č. 19
Rada města na svém 145. zasedání dne 27. 8. 2018 vzala usnesením č. 4111 na vědomí
zápis z jednání dopravní komise č. 19, konané dne 19. 6. 2018.
1.2. Zarážky u restaurace Gemer
Usnesením č. 4112 rada města nesouhlasila s umístěním zarážek na komunikaci před
restaurací Gemer, tak aby vozidla nezasahovalo do profilu chodníku, dle důvodové zprávy.
1.3. Změna dopravního režimu – ul. Otakara Březiny
Usnesením č. 4113 rada města souhlasila s tím, ponechat stávající stav dopravního režimu
na ul. Otakara Březiny, bez jakýchkoliv úprav, dle důvodové zprávy.
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1.4. Ul. Komenského – zvýšení bezpečnosti
Usnesením č. 4114 rada města nesouhlasila s vybudováním zábran proti průjezdu pěší
zónou na ul. Komenského a doporučila zintenzivnit kontrolní činnost Městské policie
v dané lokalitě, dle důvodové zprávy.
1.5. Rozhledové poměry - Vodní
Usnesením č. 4115 rada města uložila oddělení majetku zadat úpravu chodníku v místě pro
přecházení na ul. Vodní, dle důvodové zprávy.
1.6. Prodej části pozemku na ul. Otakara Březiny
Usnesením č. 4116 rada města nesouhlasila s prodejem části pozemku o výměře 40 m2
z pozemkové parcely č. 2472/1 v k.ú. Jeseník, na ul. Otakara Březiny, dle důvodové zprávy.
Technické služby již provedly realizaci betonových žlabů před objektem žadatele, čímž již
nedochází ke stékání vody do domu.
3. Obousměrné zprůjezdnění Masarykova nám. – vyhodnocení
DK dne 17. 4. 2018 na svém 18. zasedání nedoporučila radě města změnu organizace dopravy,
zprůjezdnění spodní části Masarykova náměstí. Rada města na svém 131. zasedání, konaném
dne 11. 5. 2018, usnesením č. 3851 souhlasila se změnou organizace dopravy zahrnující
zobousměrnění spodní části Masarykova náměstí na zkušební dobu od 1. 6. 2018 do 30. 9.
2018.
K vyhodnocení proběhla veřejná anketa ohledně obousměrného provozu v dolní části náměstí a
zvýšené hustoty dopravy v souvislosti se změnou dopravního režimu. Výsledek dotazníku se
přiklání k ponechání obousměrného provozu na dolní části náměstí a dále uvádí, že nedošlo touto
změnou k nárůstu dopravy na náměstí.
Dále byl předložen názor informačního centra, který dle informace mnoha turistů požadují naopak
omezení dopravy na náměstí. Byla vedena diskuse. Podle Ing. Marcinova, bylo přislíbeno odborné
vyhodnocení zkušebního obousměrného provozu, což anketa mezi občany zahrnující 633 odpovědí
v žádném případě nesplňuje.
Návrhy na usnesení:
1.

Dopravní komise doporučuje radě města řešit omezení dopravy v obecně závazné vyhlášce,
povolením vjezdu pro dopravní obsluhu.

Hlasování:
Pro:0
2.

proti: 3

zdržel se: 1

Dopravní komise doporučuje radě města nechat dopravní situaci ve stávajícím režimu,
zachováním obousměrného provozu.

Hlasování:
Pro:0
3.

proti: 3

zdržel se: 1

Dopravní komise doporučuje radě města vrátit dopravní situaci do původního stavu před
úpravou na obousměrný provoz.

Hlasování:
Pro:2

proti: 0

zdržel se: 2

Dopravní komise nepřijala žádný návrh.
4. Žádost o odkoupení části pozemku - relokace pobočky České spořitelny
Oddělení majetku obdrželo, žádost o odkoupení části pozemku na parcele č. 2441/9 ostatní
plocha/jiná plocha, o výměře 130 m2, kde je navržen nový bezbariérový přístup o ploše cca 29 m2,
kterým bude dotčena přilehlá plocha pro chodce. Byla vedena diskuse. Dopravní komise došla
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k závěru, že stavební úpravou nebude dotčen průchozí profil chodníku a souhlasila s prodejem
části pozemku pro výše uvedené účely.
Návrh na usnesení:
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit s prodejem části pozemku pro výstavbu
bezbariérového přístupu a úpravu plochy.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Dopravní komise návrh přijala.
5. Dopravní situace na ul. Nerudova
Oddělení majetku obdrželo žádost pana Václava Koždoně, Nerudova č.p. 975 a dalších občanů
bydlících na Nerudově ulici v Jeseníku. Žádost se týká dopravní situace, především parkování na
místní komunikaci. Dle sdělení pana Koždoně, zde byly za nepovolené parkování na komunikaci a
části chodníku udělovány pokuty. Vzhledem k výše uvedenému navrhuje pan Koždoň úpravu
vodorovným značením dle dopravního režimu, který je stanoven na ul. Havlíčkova. Byla vedena
diskuse. Byly navrhovány různé varianty např. ponechat obousměrný provoz s vodorovným
dopravním značením, s vyznačením podélného stání V 10a.
Návrh na usnesení:
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit s úpravou dopravního režimu v souladu se
zákonem o provozu na komunikacích.
Hlasování:
Pro: 1

proti: 2

zdržel se: 1

Dopravní komise návrh nepřijala.
6. Žádost o poskytnutí 7 parkovacích míst – ul. Lipovská – Jarmila Šilcová
Město Jeseník, zastoupené oddělením majetku, obdrželo žádost paní Jarmily Šilcové, vlastníka
objektu na ul. Lipovská č.p. 69. Paní Šilcová má záměr provést rekonstrukci objektu na výše
uvedené adrese, vybudováním 7 nových bytových jednotek a žádá od města Jeseník poskytnutí 7
parkovacích stání pro potřeby těchto jednotek. Žadatelce bylo navrhnuto, že se může spolupodílet
při budování veřejných parkovacích míst. Byla vedena diskuse. Komise se přikláněla k názoru, že
by nemělo město řešit problém s parkováním soukromým investorům. Ing. Marcinov vznesl dotaz
na pana Marka z oddělení majetku, proč navrhl usnesení na doporučení souhlasit, když dosud se
žádnému žadateli nevyhovělo, ale žádnou relevantní odpověď nedostal. Pokud je navrženo
„souhlasit“, je to tedy návrh a názor předkladatele a tím je oddělení majetku.
Návrh na usnesení:
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit s vyhrazením 7 pakovacích pro potřeby objektu
na ul. Lipovské č.p. 69, za podmínky spoluúčasti na budování veřejných parkovacích míst.
Hlasování:
Pro: 0

proti: 4

zdržel se: 0

Dopravní komise návrh nepřijala.
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7. Žádost o zimní údržbu BD nám. Svobody
Město Jeseník, zastoupené oddělením majetku, obdrželo od bytového družstva Svoboda žádost o
zařazení chodníků před bytovými domy nám. Svobody č. p. 1048-1051 do plánu zimní údržby. Jako
hlavní důvod uvádějí stárnutí obyvatel v těchto domech s tím související ztíženou možnost
provádět úklid sněhu na připojovacím krčku od domu k hlavnímu chodníku. Byla vedena diskuse.
Byly vzneseny podněty, kdo má udržovat chodník od domu k hlavnímu chodníku. Dle plánu zimní
údržby nejsou úseky od domu k hlavnímu chodníku udržovány.
Návrh na usnesení:
Dopravní komise nedoporučuje radě města souhlasit se zařazením propojovacích krčků chodníku
do plánu zimní údržby
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Dopravní komise návrh přijala.
8. Plán zimní údržby na období 2018 - 2019
Oddělení majetku předkládá k projednání plán zimní údržby na období 2018 – 2019.
V předloženém plánu nedošlo proti loňské verzi k žádné změně.
Komunikace - chodník Lipovská – nově vybudovaný chodník, pokud bude zkolaudován, neprodleně
bude zařazen do plánu zimní údržby.
Návrh na usnesení:
Dopravní komise doporučuje radě města schválit plán zimní údržby na období 2018 -2019.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Dopravní komise návrh přijala.
9. Různé
9.1. Žádost o prodloužení chodníku u prodejny LIDL
Město Jeseník, zastoupené oddělením majetku, obdrželo od pana Jozefa Bendy podnět ohledně
úpravy chodníku u prodejny LIDL, týkající se bezpečnosti chodců při příchodu do prodejny. Žadatel
si je vědom, že se jedná o pozemek cizího subjektu, ale jde mu především o bezpečnost chodců.
Byla vedena diskuse.
Dopravní komise vzala bod na vědomí.
Na závěr jednání Ing. Marcinov poděkoval všem členům DK za jejich práci v komisi.

Zapsal: Jiří Marek
Schválil: Ing. Milan Marcinov
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