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Zápis č. 13 
ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 21.11.2012 v 15:00 hod. 

 v zasedací místnosti MěÚ Jeseník v budově Karla Čapka 10/1147 
 

 
Přítomni: 
 
Členové: Ing. Marcinov, Halouska, Fanta, Štětka 
Omluveni:  Polák, Mgr. Kaňovský, Mgr. Procházka 
Hosté: Ing. Liberda, Ing. Macenauerová, Mgr. Šuranský, Ing. Cabadaj 
 
 
Program: 
 
1. Zahájení 
 

Předseda Ing. Marcinov přivítal přítomné členy komise a pozvané hosty a zahájil jednání. 
 
2. Kontrola úkolů z předešlých zasedání 

 
2.1. Ing. Marcinov informoval, že rada města (dále jen „RM“) na své 72. schůzi dne 

8.10.2012 vzala na vědomí zápis z jednání dopravní komise (dále jen „DK“) č. 12 a 
schválila předložený upravený jednací řád DK. V posledním bodě schválila plán zimní 
údržby, dle upravené důvodové zprávy.  

 
2.2.  Termíny zasedání DK v roce 2013: 16.1., 13.3., 15.5., 19.6., 11.9., 13.11. 

 
2.3. Přechod pro chodce ul. Jaroslava Ježka 

• stanoviskem RM je ponechat stávající stav a to místo pro přecházení 
 

2.4. Organizace dopravy na ul. Dukelská (horní část) 
• Ing. Cabadaj informoval, že byla zpracovaná studie, která řeší mimo jiné chodníky 

v lokalitě horní Dukelská a také ul. Čechova a Vrchlického. 
 
2.5. MK Strmá 

• Ing. Cabadaj přečetl informaci od pana Poláka: Povrch vozovky byl opraven 
tryskovou metodou, ořez větví byl po domluvě se soukromými osobami proveden 
v jejich režii, zbytek provede středisko zeleně Technických služeb Jeseník a.s. (dále 
jen „TSJ“), podle toho, jak bude mít volnou kapacitu a to na městských plochách a 
také u pana Vedry, se kterým byly práce konzultovány.  

 
2.6. Cyklistická stezka Tyršova – minipivovar 

• byla schválena 2. varianta 
 
2.7. Technická vybavenost Krameriova II. 

• Ing. Marcinov informoval, že tento bod projedná zastupitelstvo města (dále jen „ZM“) 
na příštím zasedání, které se koná 18.12.2012, kdy by měl být dostatečný počet 
zastupitelů pro učinění rozhodnutí.  

• Ing. Cabadaj upozornil, že ZM uložilo OSMI úkol, předložit na příštím zasedání ZM 
varianty řešení.  
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• Ing. Liberda konstatoval, že Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen 
„ODSH“), jako příslušný speciální stavební úřad, bude muset zahájit řízení o 
odstranění stavby, jelikož je stavba v rozporu se stavebním povolením a nebyla 
projednaná změna.  

• Ing. Marcinov upozornil, že se musí dopracovat dokumentace, která vyřeší veškeré 
nedostatky a rozpory se schválenou dokumentací. 

2.8. Vjezdové povolení OZV č. 6/2010 na nám. Svobody 
• Ing. Liberda informoval, že změna do ZM zatím nebyla podána. ODSH ji zpracuje a 

podá na dalším zasedání ZM, které se uskuteční 18. prosince 2012, popř. v prvním 
čtvrtletí příštího roku. 

2.9. Omezení přístupu na ÚK u marketu Kaufland 
• Ing. Macenauerová – žadatelé jsou vyzvání k doložení studie, která zajistí, že nebude 

ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých komunikacích. 

2.10. Autobusová zastávka pod uhelnými sklady 
• DK vzala informace na vědomí. 

2.11. Zastávka u stavebnin Lipovská  
• Pan Štětka informoval, že se zastávka posunula o cca 3 metry níže. 

3. Oprava ulice Myslbekova 

Pan Fanta upozornil na havarijní stav části vozovky ul. Myslbekova v úseku cca 450 m od Vojenské 
ozdravovny směrem na Pomezí. Nachází se zde velké výmoly, díry a vyjeté koleje a proto není tento 
úsek bezpečný pro chodce ani pro cyklisty. Navrhl, aby se již opravená komunikace rozšířila až na 
Pomezí a tím by mohla vzniknout i nová cyklotrasa. 

Ing. Liberda informoval, že je tato komunikace ve vlastnictví Lesů ČR. Opravy by byly možné 
uskutečnit v případě, že se najde dotační titul na opravy „cyklotras“. 

Ing. Cabadaj podal informaci o průběhu jednání v rámci oprav zmíněné komunikace. Byla zpracována 
předběžná cenová nabídka. Vzhledem k náročnosti oprav (výměny celého podloží), byla vyčíslená 
cena velmi vysoká. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků ve fondu oprav se oprava 
nerealizovala. 

P. Fanta navrhl, aby se úsek, kde nebudou projíždět těžké stroje Lesů ČR, opravil levnější variantou 
(bez výměny podloží atd.) a označil dopravní značkou zákaz vjezdu nákladních vozidel, popř. aby se 
na opravách finančně podíly Lesy ČR či Priessnitzovy léčebné lázně a.s. 

Návrh na usnesení: 

DK doporučuje RM,  aby se celková oprava komunikace zahrnula do plánu investic města a v  jarních 

měsících budou provedeny nezbytné opravy (výtluky apod.). 

Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0  

Návrh byl přijat. 

4. Masarykovo nám. – olejové skvrny 

Pan Fanta upozornil na znehodnocení povrhu Masarykova nám. (od Haka směrem k České spořitelně) 
olejovými skvrnami, které zanechávají zaparkované automobily. 

Podat podnět TSJ, aby průběžně odstraňovaly nečistoty na celém Masarykově nám. 

5. Parkoviště nemocnice (Lipovská ul.) 

Pan Fanta reaguje na stížnosti obyvatel ulice Lipovská, přesněji dvou vchodů panelového domu 
naproti Jesenické nemocnici, kteří řeší obtížný výjezd a nedostatek parkovacích míst před jejich 
domem. Toto parkoviště je ve velké míře využíváno návštěvníky a pacienty Jesenické nemocnice. 
Špatné parkování vozidel (řidiči často parkují u krajnice naproti stání k tomu vymezených) také 
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ztěžuje vjezd i výjezd ze sběrného dvora.  Pan Fanta navrhl jednání s Jesenickou nemocnicí, která by 
měla vyhradit parkoviště pro své zaměstnance a návštěvníky nemocnice uvnitř areálu nemocnice.   

Ing. Marcinov uvedl, že projekt na parkoviště uvnitř areálu pro zaměstnance nemocnice je již 
zpracovaný, ale nerealizoval se.  

Ing. Liberda navrhl jednosměrný provoz komunikace, který umožňuje i vodorovné parkování na 
protější straně. 

Ing. Marcinov podotknul, že vyhradit parkovací místa pro obyvatele ulice není možné. Špatné 
parkování, porušování a nerespektování stávajícího dopravního značení by měla řešit Městská policie. 
Je možné využít parkoviště na Lipovské ul. před obchodem (COOP). Zjednosměrnit komunikaci nelze 
vzhledem k zúženým místům komunikace a také vjezdu do sběrného dvora. 

P. Fanta by chtěl doporučit nemocnici, aby situaci vyřešila, minimálně pro zaměstnance nemocnice a 
to uvnitř areálu.  

P. Halouska – zaměstnanci nemocnice parkují na ulici Tyršova. Poznamenal, že ostatní nemocnice 
v kraji mají zpoplatněné parkování v areálu nemocnice.  

Mgr. Šuranský navrhl zjednosměrnit komunikaci a vyznačit šikmé stání.  

Ing. Marcinov upozornil, že šikmé stání vyžaduje větší plochu na jedno parkovací místo, tudíž by se 
počet parkovacích míst snížil.  

P. Fanta navrhl upozornit lístkem na špatné parkování a vymezit úsek parkování časovým kotoučem. 

Návrh na usnesení:  

DK doporučuje RM projednat s Jesenickou nemocnici možnost využití parkoviště v areálu nemocnice 

pro zaměstnance popř. pro návštěvníky nemocnice. 

Pro 4 proti 0 zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 

DK doporučuje kontrolovat stávající režim dodržování plnění dopravního značení dané v lokalitě a to 

Městskou policií (v rámci obhlídek).  

Pro 4 proti 0 zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 

DK doporučuje RM navrhnout změnu organizace parkování popř. změnu organizace dopravy na 

výjezdu u čerpací stanice (kolmé stání, šikmé stání, vyznačení apod.). 

Pro 3 proti 0 zdržel se 1  

Návrh nebyl přijat. 

6. Sdělení o vyřízení stížnosti – parkování ul. Havlíčkova  

Dne 2. listopadu 2012 byla ODSH doručena stížnost občana Jeseníku, ve které tvrdí, že mu při 
bezpečném vyjíždění ze stávající garáže domu na Havlíčkově ulici brání vozidla parkující na protější 
straně vozovky. Žádá o úpravu parkování tak, aby mohl bezpečně vyjíždět na ulici.  

Ing. Liberda – stížnost byla posouzena jako částečně oprávněná. Nebezpečný výjezd automobilu 
vznikl úpravou parkování, které řešilo před třemi lety nedostatek parkovacích míst před budovou MěÚ 
Karla Čapka. Závěr z místního šetření byl, že prodloužení dopravního stínu (cca o dva metry) vyřeší 
bezpečný výjezd automobilu směrem k budově MěÚ Karla Čapka. 

Ing. Marcinov, který se místního šetření osobně účastnil, upřesnil, že pan Ruman nyní častěji využívá 
sjezdu. Ten je šikmý, naproti němu je parkovací místo, které ztěžuje výjezd. Prodloužení dopravního 
stínu na protější straně komunikace je nejvhodnějším řešením situace. Technické služby Jeseník a.s. 
přislíbily vyznačení ještě v letošním roce. 
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7. Obytné zóny v městě Jeseníku 

7.1. Ing. Liberda – odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel podnět policejního 
prezidia, který řeší stížnost provozovatele autoškoly na nedodržování rychlosti v obytné 
zóně horní Dukelská. Policejní prezidium provedlo kontrolu stávající obytné zóny. Závěr 
byl postoupen krajskému úřadu, jehož zástupci se v pátek 23.11.2012 zúčastní jednání 
s ODSH ve věci provedení státního odborného dozoru. 

Ing. Liberda sdělil, že výše uvedená místní úprava byla stanovena po návrhu členů 
tehdejší dopravní komise v letech 1993-1994. Místní úprava byla tenkrát stanovena 
orgánem policie nikoliv MěÚ Jeseník, jak je mylně uvedeno ve sdělení Policejního 
Prezídia a realizována v době, kdy neexistovaly Technické podmínky č. 103 „Navrhování 
obytných a pěších zón“. Stavební řešení lokality včetně dopravně technických parametrů 
odpovídaly tehdejší situaci - chaos v parkování komplikující výkon zimní údržby, 
nevhodné dopravní značení do sídliště 9. května – Zákaz vjezdu všech vozidel 
s podtabulkou „Mimo dopravní obsluhy“. V daných lokalitách došlo postupem času 
k přeměně jejich stavebního řešení (např. vybudování chodníků) a dnes již jejich dopravní 
funkce převyšuje funkci pobytovou (na sídlištích byla např. vybudována dětská hřiště). Je 
třeba zdůraznit, že před samotnou realizaci byla městem provedená anketa, ve které se 
obyvatelstvo pozitivně vyjádřilo ke zřízení obytné zóny. V současné době opravdu 
lokality (vyjmenované v příloze k tomuto bodu) neodpovídají TP 103. 

P. Halouska konstatoval, že obytné zóny a zóny 30 se řešily již v minulosti v rámci 
revitalizací sídlišť, ovšem nerealizovaly se. 

Mgr. Šuranský navrhl zhodnotit stav označení parkovišť a parkovací plochy rozšířit. Na 
ul. Klicperova a Tylova není dle jeho informací značené žádné parkovací místo. 

Návrh na usnesení:  

DK doporučuje RM zpracovat jednoduchou studii této lokality a to změnou organizace dopravy z 

obytné zóny na zónu 30. 

Pro  4 proti 0 zdržel se 0 

Návrh byl přijat.  

7.2. Ing. Marcinov informoval o podnětu pana Brnky, který upozornil na stížnosti občanů, že 
na ul. Jiráskova před mateřskou školkou a taneční školou projíždí automobily vysokou 
rychlostí. Z Jiráskovy ul. není žádné omezující dopravní značení, tudíž je povolená 
maximální rychlost 50 km/h, ovšem  při vjezdu z Žižkové ulice je povolená rychlost 20 
km/h a to díky umístěné značce obytná zóna. Situace vznikla díky přesunu dopravní 
značky obytná zóna, která byla umístěna u Pradědu směrem k prodejně Albert.  

Ing. Liberda navrhl umístit na vjezdech dopravní značky zóna 30 a přidat značku pozor 
děti. 

P. Fanta navrhl umístit na komunikaci retardér. 
 

Členové DK se dohodli, že TSJ, OSMI-odd. majetku a ODSH navrhnou řešení úpravy nesprávného 

dopravního značení a to do dalšího jednání DK. 

8. Nařízení města č. 2/2012 

Ing. Liberda informoval, že RM na své 75. schůzi, která se konala dne 29.10.2012, přijala usnesení č. 
2407, kterým RM vydala, na základě ust. § 27 odst. 5) zákona o pozemních komunikacích a v souladu 
s ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona o obcích, Nařízení města Jeseníku č. 2/2012, kterým 
se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.  
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Ing. Cabadaj – v rámci technologických center město Jeseník pořídilo program Marushka, který je 
využívaný v internetovém prohlížeči katastru nemovitostí. Ten bude v první řadě sloužit pro vnitřní 
potřeby úřadu (pasporty komunikací, dopravní značení atd.) posléze jej budou využívat i občané.  

Ing. Marcinov připomínkoval  přílohu č. 1, kde jsou vymezené úseky MK, na kterých se nezajišťuje 
odstraňování sněhu a náledí a to, že u MK Denisova – spojka Jaroslava Ježka – Lipovská by mělo být 
uvedeno - doplněno, že se jedná o chodníky. Dále se dotázal, zda se chodník na ul. Jaroslava Ježka po 
pravé straně neudržuje a zda je jiná varianta pro pěší občany. 

Pan Halouska upřesnil, že TSJ upravují chodník, který vede z Lipovské ul. podél řeky až k mostu 
k Bělidlu. 

Ing. Liberda zajistí opravu textu (chodníky – Denisova) v příloze nařízení. 

9. Provizorní řešení zastávky MHD u vlakového nádraží 

Ing. Liberda informoval, že dne 21.11.2012 proběhla koordinační schůzka. Konečný návrh nájemní 
smlouvy s Českými dráhami bude projednáván na příští schůzi RM, která se koná 26.11.2012. 
Provedou se drobné změny např. v posunutí veřejného osvětlení, upravení šířky chodníku vč. 
bezpečnostních prvků, doplní se dopravní značení.  TSJ garantovaly splnění nezbytných úprav do 
8.12.2012. 

10. Žádost o instalaci svodidel – p. Martínek  

OSMI obdrželo dne 11.10.2012 žádost pana Milana Martínka o výstavbu svodidel na komunikaci na 
pozemku parc.č. 532/3 v k.ú. Seč u Jeseníka. Důvodem podání žádosti je možný sjezd vozidel na 
pozemek žadatele a poškození rodinného domu, který stojí na pozemku parc.č. 15/2. Výškový rozdíl 
mezi pozemkem žadatele a komunikací je zhruba jeden metr. 

Ing. Cabadaj uvedl, že v rámci realizace opěrné zdi v zatáčce u p. Hořejše, kterou prováděly TSJ, se 
pan Martínek dožadoval instalace svodidel a později podal na Městském úřadu Jeseník i písemnou 
žádost. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků, se situace řešila umístěním obrub kolem 
pozemku p. Martínka, které zabrání stékání vody z místní komunikace na jeho pozemek.  

Ing. Marcinov - obrubník splnil funkci zamezení stékání vody na oplocený pozemek p. Martínka a 
není nutné instalovat svodidla. Podotknul, že svodidla by opticky zúžila cestu. 

Pan Fanta se domnívá, že vzhledem k umístěné značce zóna 30, není potřeba svodidel. 

Návrh na usnesení: 

DK nedoporučuje schválit RM instalovat  svodidla u pozemku parc.č.15/2 v k.ú. Seč u Jeseníka.  

Pro:  4  proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

11. Žádost o místní úpravu provozu – obnova dopravního značení  – p. Ondryáš 

Pan Ondryáš podal 13.12.2012 na OSMI žádost o místní úpravu provozu, spočívající v omezení 
provozu na MK Kostelní na parc.č. 521 a zákaz odstavování vozidel na parc.č. 541 a 543/4 v k.ú. 
Jeseník.  

Ing. Cabadaj upřesnil, že se na žádost rodičů dětí, kteří navštěvují MŠ Dittersdorfova a  ZŠ Průchodní, 
na ul. Kostelní směrem ke škole Průchodní (od kostela) vybudovala tři parkovací  místa. Byla zrušena 
značka zákazu vjezdu mimo dopravní obsluhy. Pan Ondryáš žádá o obnovu dopravního značení. 

DK považuje stávající stav za dostačující. 

Návrh na usnesení: 

 DK nedoporučuje schválit RM změnu místní úpravy provozu dle žádosti p. Ondryáše. 

Pro: 3 proti: 0 zdržel se: 1 

Návrh nebyl přijat. 
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12. Žádost o opravu MK Lipovská – část 

OSMI obdrželo dne 17.10.2012 žádost občanů o opravu příjezdové komunikace ležící na parcele č. 
2490/3, která slouží jako příjezdová cesta k rodinným domům na ul. Lipovská č.pop. 217, 355, 213, 
512 a Puškinova č.pop. 593. Zároveň je jedinou pěší přístupovou cestou pro rodinný dům č.pop. 217.  

V žádosti je dále uvedeno, že hliněný povrch zmíněné komunikace je za deštivého počasí a v době tání 
silně rozblácený, plný kaluží a tím ztěžuje průchod i průjezd přes komunikaci. 

Ing. Cabadaj konstatoval, že stav komunikace je opravdu špatný (štěrk, hlína), proběhla oprava 
mostku, který byl v havarijním stavu. 

P. Halouska navrhl běžné prostředky údržby jako je zasypání výmolů atd. 

Návrh na usnesení: 

DK doporučuje RM zahrnout úpravu komunikace do plánu investic města. 

Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

13.  Ulice Seifertova – spojka mezi ulicemi Bezručova – Husova 

Ing. Marcinov přečetl informaci p. Poláka, že vozovka na Seifertově ul. od křižovatky s ulicí 
Bezručovou po křižovatku s ulicí Husovou nemá dle jeho názoru parametry na obousměrný provoz, 
chybí výhybny atd. Ing. Marcinov s tímto tvrzením nesouhlasí. Ke komunikaci jsou připojená 
parkoviště a místní komunikace. Souhlasil, že ve spodní části komunikaci je průjezd problematický 
nicméně možný. 

Ing. Cabadaj připustil, že vhledem k umístěným plotům na okolních pozemcích, které brání ve 
výhledu, může docházet ke střetům. Projekt na úpravu (rozšíření, vybudování výhybny) komunikace 
je zpracovaný ovšem nerealizoval se. 

Návrh na usnesení: 

DK doporučuje RM nesouhlasit se zjednosměrněním provozu ani stavebními úpravami MK Seifertova. 

Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

14. Parkování ul. Lipovská u sběrného dvora 

Řešeno v rámci bodu č. 5. 

15. Různé 

15.1. Ing. Marcinov upozornil na dodržování dohodnutého vzoru k podávání podkladů pro 
jednotlivé body v programu zasedání DK (název bodu, popis, závěr, předkládá) 

15.2. Ing. Liberda – informoval o změnách jízdních řádů. 

15.3. P. Halouska – vznesl dotaz, zda mají firmy (např. Lesy ČR) zpoplatněn průjezd přes 
komunikace v průběhu svážení stromů z lesů. Dochází totiž k poškozování vozovek, 
způsobují neprůjezdnost apod. Týká se to např. ulic Nerudova, Strmá. 

 Ing. Cabadaj podal informaci, že pokud chtějí firmy využívat tyto komunikace, musí si 
vyřídit vjezdové povolení a uhradit poplatek.  

P. Halouska dal podnět MP na kontrolu dodržování dopravního značení u bývalé školky na 
ul. Na Mýtince u Zahrady 2000 (parkování, vjezd, rychlost 30, tonáž). 

 

15.4. P. Fanta upozornil na špatný stav komunikací na výjezdech z Jeseníku např. z Videlského 
kříže směrem na Vrbno. Zvažuje, zda by nebylo vhodné dát podnět na Moravskoslezský 
kraj. 
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Ing. Marcinov namítl, že DK nepřísluší (vzhledem k jednacímu řádu DK), aby se 
vyjadřovala, dávala podněty či řešila záležitosti mimo území města Jeseník. 

Ing. Liberda přislíbil, že dá podnět na Dopravní komisi Olomouckého kraje. 

15.5. Mgr. Šuranský – v minulosti došlo ke změně dopravního značení na parkovišti před 
Českou poštou. Upozornil, že toto veřejně přístupné parkoviště v ranních hodinách 
využívají nákladní vozidla České pošty. Tím znemožňují parkování návštěvníkům pošty. 

 

Termín dalšího zasedání dopravní komise je stanoven na 16.01.2013. 

 

 

Zapsala:  Pavla Marcalíková 

Schválil: Ing. Milan Marcinov 

 

 
 

 


