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Zápis č. 16 
ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 13.05.2013 v 15:00 hod. 

 v zasedací místnosti MěÚ Jeseník v budově na Tovární 4/1287 
 

 
Přítomni: 
 
Členové: Ing. Marcinov, p. Fanta, p. Štětka, Mgr. Kaňovský, p. Polák, Mgr. Procházka 
Omluveni: p. Halouska 
Hosté: Ing. Cabadaj, Ing. Liberda, Ing. Macenauerová, Mgr. Šuranský, Ing. Uher, Ing. Halas, 
Ing. Cekr 
 
Program: 
 
1. Zahájení 
Předseda Ing. Marcinov přivítal přítomné členy komise a pozvané hosty a zahájil jednání. 
 
2. Kontrola úkolů z předešlých zasedání 
Rada města na svém 90. zasedání konaném dne 08.04.2013 usnesením č. 2919 vzala na vědomí zápis 
č.15 ze zasedání dopravní komise (dále jen „DK“) konané dne 11.3.2013. 

 
2.1. Přejmenování ulice Fučíkova 

Rada města nedoporučila na svém 88. zasedání konaném dne 18.03.2013 usnesením č. 2862 
zastupitelstvu města schválit změnu názvu ulice Fučíkova na ulici Miloše Kočky. 
Zastupitelstvo města následně na svém 22. zasedání konaném dne 04.04.2013 usnesením 
č. 998 neschválila změnu názvu ulice Fučíkova. 
 

2.2. Dovybavení autobusových zastávek  
Rada města nepřijala žádné usnesení k tomuto bodu. Dle sdělení Ing. Cabadaje je v současné 
době připravena autobusová zastávka na Lipovské ulici. Podle dostupných financí z rozpočtu 
města se bude následně pokračovat s dovybavením dalších zastávek ve městě.    

 
2.3 Odstavování vozidel na ulici Vodní a Tovární před objektem Vinotéky – Zdravá kavárna 

Rada města uložila na svém 90. zasedání usnesením č. 2920 odboru stavebního úřadu majetku 
a investic provést kontrolu dodržování podmínek stavebního povolení objektu vinotéky, 
Zdravé kavárny č.p. 227 s ohledem na parkovací plochy. 
Informaci z průběhu kontroly dodržování podmínek stavebního povolení podal Ing. Cabadaj. 
Užívání probíhá v rozporu s povolením. Oplocení umístěné z ulice Vodní brání v parkování 
automobilů na vyhrazeném parkovišti. Stavební úřad vlastníka vyzval k zjednání nápravy. 
Tento požádal město o pronájem prostoru naproti objektu v areálu bývalé sběrny, kde se 
v současnosti nachází betonový plot a v tomto prostoru má zájem vybudovat chybějící 
parkovací místa.  
Ing. Marcinov doplnil informaci o aktivitě vlastníka vinotéky s hledáním řešení pro umožnění 
parkování osobních vozidel a zároveň možností rozšíření místní komunikace pro usnadnění 
vyhýbání vozidel v tomto úseku. Také předložil jednoduchou situaci možného řešení.  

 
Z organizačních důvodů bylo změněno pořadí jednotlivých bodů programu jednání DK. 
 
Přesunuté body 13.2 Návrh studie dopravního značení v obytných zónách na „zónu 30“ a 13.1 Nový 
územní plán města Jeseník. 
 
 
 



 2 

13.2 Návrh studie dopravního značení v obytných zónách na „zónu 30“ 
Na základě výzvy Krajského úřadu Olomouckého kraje a následně odboru dopravy a silničního 
hospodářství MěÚ Jeseník, zadalo oddělení majetku města panu Ing. Cekrovi zpracování jednoduché 
studie celého sídliště a ulice horní Dukelská a to změnou organizace dopravy z obytné zóny na „zónu 
30“.  
Celé sídliště prošlo projektovou přípravou již minulosti. Změna organizace dopravy z obytné zóny na 
„zónu 30“ s sebou přináší mnoho aspektů. Dle sdělení pana Ing. Cekra bude nutná výměna stávajícího 
dopravního značení. Změna s sebou přináší také požadavky na úpravu šířkového uspořádání prostoru 
určených pro pohyb pěších a vozidlové dopravy, stavební úpravy vjezdů do zóny apod. V současné 
době není tento prostor parametrově vyřešen. Z hlediska požadavku na rozhledy na jednotlivých 
křižovatkách, při zachování přednosti zprava, bude potřeba tyto prostory parametrově pozměnit a 
odstranit překážky v rozhledech. Tento krok by znamenal velký zásah do investic města. Další změny 
by se týkaly parkovacích míst. Každá ulice musí být parametrově nastavena dle norem, díky čemuž 
dojde k poklesu počtu parkovacích míst. Další možností, jak situaci řešit, by bylo nahradit v oblasti 
obytné zóny „zónou 20“.  
Ing. Marcinov upozornil, že vjezdy bylo nutné upravit i pro stávající obytnou zónu. Zadavatel 
společně s projektantem by měli vyhodnotit nejnutnější kroky k nápravě závad, které zřejmě bude 
nutné řešit v etapách.  
Zařadit oblast do „zóny 30“, byl záměrem Krajského úřadu Olomouckého kraje, jak sdělil Ing. 
Liberda. Pokud ze studie vyplyne, že rozhledy v křižovatkách nejsou dostatečné, není možné tuto zónu 
umístit paušálně na celou oblast. Ing. Liberda zmínil možnost vymezení určitých úseků, které by byly 
stanoveny na „zónu 20“. Úsek horní Dukelské by bylo vhodné upravit do „zóny 30“ v celém tahu.  
Mgr. Procházka navrhnul poskytnutí již zpracovaných projektů k jednotlivým částem sídliště, ulice 
horní Dukelské, část Dukelské od Kauflandu ke koupališti, panu projektantovi. Ing. Cabadaj doplnil, 
že úsek horní Dukelské je již zpracovaný, obsahuje mimo jiné umístění chodníku. Situace v ulici 
Dukelská u koupaliště se bude odvíjet od realizace regionálního aquaparku.  

Dopravní komise bere informaci na vědomí. 

 
13.1 Nový územní plán města Jeseník 
Informaci o veřejném projednávání návrhu územního plánu Jeseník podal Ing. Cabadaj. Jednání 
proběhne v úterý 14.05.2013 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ na ul. Karla Čapka. 
Připomínky a námitky je možné uplatit do 21.05.2013. 

Dopravní komise bere informaci na vědomí. 

 
3. Cyklostezka II. etapa – úprava křižovatky u areálu Moravolen 
Územní rozhodnutí na vybudování cyklostezky bylo vypracované již v roce 2009, kdy město mělo 
záměr vybudovat v areálu Moravolenu kotelnu na biomasu. K této kotelně měla vést nová přístupová 
komunikace. Současná podoba projektu trasy cyklostezky tuto plánovanou komunikaci z části kopíruje 
a to v místě napojení (křižovatky) od rybníku směrem do areálu Moravolenu. Vzhledem k tomu, že 
město od záměru vybudování kotelny na biomasu ustoupilo, existuje možnost upravit trasování 
cyklostezky, zachovat podstatnou výměru stávající asfaltové plochy sjezdu a zachovat praktičtější 
sjezd v přímém směru, jako je nyní. Další změnou je umístění autobusové zastávky, kterou dle sdělení 
projektanta, není dle norem možné umístit těsně za mostem v blízkosti sjezdu do areálu Moravolenu.  
Ing. Liberda připomenul, že zmiňovaný úsek není posuzován  jako křižovatka. Existuje tedy možnost 
ponechat zastávku za mostem, navíc by v tomto případě měli občané návaznost na vybudovaný 
chodník a dále tímto řešením nebude omezen výjezd automobilů z garáží.  

Návrh usnesení: 

Dopravní komise doporučuje změnu křižovatky s doplněním možnosti zřízení nástupní hrany. 

Hlasování:  pro 6  proti 0  zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 
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4. Zklidnění ulice Komenského a Školní 
Ulice Školní bude 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. 
Ul. Komenského zůstává beze změn – koncipována jako pěší zóna 

Návrh usnesení: 
Dopravní komise schvaluje upravenou variantu řešení ulice Školní. 

Hlasování: pro  6  proti 0   zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 
 

5. Umístění zrcadla ul. Kalvodova 
Oddělení majetku města obdrželo dne 28.3.2013 žádost o umístění dopravního zrcadla na rozcestí ulic 
Kalvodova a Sokola Tůmy. Jedná se o nepřehlednou oblast, kde existuje reálné riziko nehody. 
V oblasti je obytná zóna, která neumožňuje rychlou jízdu, řidiči ovšem maximální povolenou rychlost 
nedodržují. Dle sdělení pana Ing. Liberdy jsou rozhledové parametry v křižovatce dostatečné 
a náklady na pořízení vyhřívaného zrcadla jsou vysoké. Dalším řešením zpomalení dopravy by byla 
stavební úprava - zřízení zpomalovacího příčného prahu, který má výhodu oproti plastovému, že je 
méně hlučný. Ing. Marcinov navrhl jako první postupné řešení daného problému jednoduchou a 
finančně zřejmě nejméně náročnou úpravu zřízení vodorovného značení, kterým by se místo napojení 
komunikací oddálilo a zlepšilo rozhledové parametry. Ulice Sokola Tůmy je v místě křižovatky 
dostatečně široká, aby toto řešení umožňovala.  

Návrh usnesení: 

Dopravní komise doporučuje umístění zrcadla. 

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

Návrh nebyl přijat. 

Návrh usnesení: 

Dopravní komise navrhuje radě města zadat oddělení majetku města zpracování jednoduché 
dokumentace na odkanalizování (usměrnění) dopravy v křižovatce Kalvodova a Sokola Tůmy 
zřízením vodorovného dopravního značení. 

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

Návrh byl přijat. 
 
6. Umístění dopravního značení na ulici Krameriova 
MěÚ Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 17.4.2013 žádost o umístění svislé 
dopravní značky č. B32 Jiný zákaz s textem „Průjezd zakázán“ a to na začátku místní komunikace ul. 
Krameriova (po přejetí kolejí z ul. Na Úbočí). Žádost je odůvodněna bezpečností lidí bydlících v dané 
lokalitě.  
ODSH nedoporučuje schválení uvedeného požadavku, a to s ohledem na následující. Jedná se o 
průjezd lokalitou (zástavba rodinnými domy pod a nad železniční tratí) z centra města Jeseník do 
území jesenických lázní (PPL, a.s.), přičemž přejezd dotčenými místními komunikacemi je pro mnohé 
řidiče limitující. Omezující je zejména dopravně technický stav místní komunikace Na Úbočí, která je 
přístupovou komunikací do této lokality a možnou spojnicí z centra města do areálu lázní; jedná se o 
malou šířku vozovky, stoupání, žel. přejezd. Řidiči, kteří předmětnou lokalitou pouze projíždějí by 
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v případě umístění uvedeného značení v navrženém místě nemohli stanovený zákaz dodržet, neměli by 
již možnost vrátit se zpět, či použít jiné komunikace než ul. Krameriova.  

Návrh usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města schválit  umístění dopravní značky „Průjezd zakázán“. 

Hlasování: pro:0  proti:5  zdržel se: 1 

Návrh nebyl přijat. 
 
7. Zařazení účelové komunikace „Za Bilou – garáže“ do plánu zimní údržby 
Dne 24.4.2013 obdrželo oddělení majetku města žádost o zařazení účelové komunikace (pozemek 
parc. č. 1101/1 v k.ú. Jeseník) „Za Bilou – garáže“  do plánu zimní údržby. Pan Peša upřesnil, že 
požadavkem bylo odklízení minimálně části cesty směřující přes zpomalovací zařízení do prostoru 
garáží. Dle sdělení pana Poláka je možné po technické stránce tuto údržbu provádět, záleží na 
rozhodnutí města, zda tento pozemek zařadí do plánu zimní údržby či nikoli.  

Návrh usnesení: 

Dopravní komise navrhuje zařazení příjezdové komunikace od sjezdu  parkoviště Billa po první 
garáže do operačního plánu zimní údržby. 

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

Návrh byl přijat. 
 
8. Oprava ulice Mlýnská 
Žádost o opravu ulice Mlýnská obdrželo oddělení majetku dne 24.4.2013. O opravu bylo žádáno 
několikrát již v minulosti. Komunikace v místech od benziny AGIP po betonárnu není zpevněná, za 
deštivého počasí je celá plocha blátivá, v létě prašná, rozježděná a poničená od nákladních aut. 
V oblasti provedl ODSH několik státních dozorů, ze kterých vyplynula povinnost provedení 
nezbytných oprav a údržeb. Situace se však stále opakuje, provoz betonárny zatěžuje komunikaci, 
která původně nebyla stavěna, aby zabezpečovala i dopravní obslužnost lomu. Vzhledem k situaci 
bude nutná změna povrchu komunikace.  

Návrh usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města vejít v jednání s provozovatelem betonárny pro zajištění 
pravidelného čištění a údržby komunikace. 

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

Návrh byl přijat. 
 
Mgr. Kaňovský opustil jednání dopravní komise. 
 
 
9. Svodidla ulice Za Pilou 
Na zúžení jízdního profilu vozovky na ulici Za Pilou upozornil pan Fanta. Způsobily to nově 
nainstalované svodidla, která dle jeho sdělení vystupují před obrubník. V zimním období hrozí, že si 
řidiči i při opatrné jízdě poškodí o vystupující svodidlo bok vozu. Další podstatný problém je, že tak to 
nainstalovaná svodidla znemožňují (omezují) průjezd pro větší vozidla (např. autobusy mířící k 
restauraci Křížový vrch). Vzhledem k rychlostnímu omezení v daném místě dochází ve většině 
případů pouze k pouhému „sklouznutí“, kdy vozidlo na komunikaci dostatečně a bez většího 
poškození podrží vyvýšený obrubník. Svodidlo by mělo plnit zádržnou funkci až po překonání 
obrubníku.   
Dle zjištění pana Ing. Marcinova jsou svodidla umístěna v souladu s technickými předpisy 2 až 3 cm 
za obrubníkem. 

Dopravní komise bere informaci na vědomí. 
 
10. Oprava komunikace ulice Lipovská 
Na nevhodný stav komunikace ulice Lipovská upozornil pan Fanta. Dle jeho názoru je nemyslitelné, 
aby hlavní silniční „tepna“ městem, zůstala na tak dlouhou dobu „v tak neutěšeném stavu“. Vzhledem 
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k viditelné snaze někoho ušetřit, dochází několik měsíců k zbytečnému a neopodstatněnému snížení 
komfortu projíždějících řidičů, odklonění autobusové dopravy na objízdnou trasu a v neposlední řadě 
k obrovskému obtěžování lidí žijící v daném úseku probíhající rekonstrukce (hluk, prašnost, 
odlétávající štěrk a kamení). Omezení rychlosti na 30km/h je pro neustále se obnovující obrovské 
výmoly a volně ležící štěrk nedostačující. Pan Fanta, žádá, aby bylo prošetřeno, kdo může za to, že 
vozovka byla tak neodborně a nedostatečně před zimou zprovozněna, když bylo předem jasné, že 
několik měsíců nebudou práce v tomto úseku možné. Jakou formou bude firma odpovídající za 
havarijní stav kompenzovat městu a vlastníkům nemovitostí bezdůvodné omezení, poškozování jejich 
majetku a zdraví.  
Stavem silnice III/45319 v úseku od křižovatky s ul. Jaroslava Ježka po železniční přejezd se DK 
zabývala na svém zasedání dne 11.3.2013 a to v bodu „různé“ č. 7.1 informace ulice Lipovská – 
propustek, konečná povrchová úprava, autobusová zastávka, kde Ing.Marcinov již poněkolikáté 
uvedl, že viníkem tohoto nebezpečného stavu je Vak a.s., protože jejich pracovník p.Soukup 
zakázal realizaci opravy rýhy asfaltovou směsí před zimním obdobím. 
Dle sdělení Ing. Marcinova budou úpravy povrchu komunikace ulice Lipovská probíhat 
v následujícím týdnu (tj. 20.-26.05.2013).  

Dopravní komise bere informaci o průběhu oprav na vědomí. 

 
11. Výstražná signalizace HZSOL 
Na nefungující výstražnou světelnou signalizaci informující o výjezdu hasičského záchranného sboru 
upozornil pan Fanta. Tato signalizace je umístěna při výjezdu z odstavného parkoviště v křižovatce 
u hasičské stanice. Na základě upozornění Ing. Marcinova, HZSOL přislíbil opravu signalizace.    

Dopravní komise bere informaci na vědomí. 

 
12. Prodej části pozemku ul. Slunná 
Oddělení majetku předložilo k projednání žádost o odkup části pozemku o výměře cca 74 m2 
z pozemkové parcely č. 880/3 v k.ú. Bukovice u Jeseníka. Z důvodu přístupu a příjezdu k domu 
č.p. 55 na ulici Slunná, který je ve vlastnictví žadatele, má zájem odkoupit část pozemku před domem 
a to po okraj chodníku. Na části pozemku je umístěna dopravní značka. Žadatel si do vyřešení odkupu 
části pozemku podal žádost o pronájem -  v současné době zveřejněn záměr pronájmu na úřední desce. 

Návrh usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města schválit prodej části pozemku za podmínky, že za 
obrubníkem bude zpřístupněn prostor pro odklízení sněhu při zimní údržbě. 

Hlasování: pro: 4   proti: 0  zdržel se: 1 

Návrh byl přijat. 
 
13. Různé 
 

13.1. Nový územní plán města Jeseník (zápis viz výše) 
13.2. Návrh studie dopravního značení v obytných zónách na „zónu 30“ (zápis viz výše) 

 
 
 
Termín dalšího zasedání dopravní komise je stanoven na 17.06.2013. 
 
 
Zapsala:  Pavla Marcalíková 
 
 
Schválil: Ing. Milan Marcinov 
 


