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Zápis č. 15 
ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 11.03.2013 v 15:00 hod. 

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

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

 
Předseda Ing. Marcinov přivítal přítomné členy komise a pozvané hosty a zahájil jednání. 

 
Plán činnosti dopravní komise (dále jen „DK“) na rok 2013, bude předán radě města společně s tímto 
zápisem na příštím zasedání rady města. Plán zahrnuje mimo jiné data pravidelných zasedání komise, 
dále informaci o prvním jednání k zaujmutí stanoviska pro vyhodnocení operačního plánu zimní 
údržby, které proběhne 13.05.2013, a 09.09.2013 se dopravní komise vyjádří k novému plánu zimní 
údržby na období 2013-2014. Další činnosti DK zůstávají stejné jako v předešlém roce. 

 
Novým tajemníkem DK se stal pan Roman Peša, který již od příštího zasedání komise, která 

se uskuteční 13.05.2013, převezme úkoly spojené s touto funkcí. 
 
2. Kontrola úkolů z předešlých zasedání 

 
2.1. Kanalizační poklopy ulice Smetanova 

Na základě podnětu projednaného na zasedání DK dne 16.01.2013 (viz. Zápis č. 14 bod 3.) 
Odbor dopravy a silničního hospodářství předal Ředitelství silnic a dálnic ČR dne 19.02.2013 
písemné upozornění na propadlé kanalizační poklopy na silnici I/44 v k.ú. Jeseník (ul. 
Smetanova), a to v úseku od křižovatky ul. 28. října s ul. Šumperská až po kruhový objezd u 
Jesenky. Součástí uvedené písemnosti bylo i upozornění na nutné obnovení odvodnění 
uvedeného úseku a navazující části k mostu přes řeku Bělá, zejména vyčištění vpustí apod. 
Ředitelství silnic a dálnic ČR vzalo upozornění na vědomí a přislíbilo v jarních měsících 
provedení opatření vedoucí k nápravě nedostatků. 

 
2.2. Ulice Fučíkova – návrh na přejmenování 

K návrhu na přejmenování ulice zpracoval odbor stavebního úřadu majetku a investic analýzu, 
kterou rada města projedná na svém 88. zasedání dne 18.03.2013 a následně zastupitelstvo 
města dne 04.04.2013. 
 

2.3. Změna dopravního značení výjezdu z jednosměrné ulice Dukelská 
 Rada města přijala usnesení č. 2781, ve kterém neschvaluje změnu dopravního značení 
 u výjezdu z jednosměrné ulice Dukelská (u polikliniky) ve směru k obchodnímu domu 
 Kaufland. 
 
2.4. Informace o závěrech státního odborného dozoru ve věci místní úpravy provozu na PK se 

zaměřením na obytné zóny v lokalitě bývalého „sídliště 9. května“ a přilehlého okolí 
Rada města ukládá usnesením č. 2782 oddělení majetku zpracovat jednoduchou studii 
"Návrhu dopravního značení ve vymezených obytných zónách", a to změnou organizace 
dopravy z obytné zóny na zónu 30. V rámci tohoto úkolu oslovilo oddělení majetku města 
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společnost CEKR CZ, s.r.o., o vypracování cenové nabídky. Dopravní značení v této lokalitě 
bude probíhat ve spolupráci s městskou policií, odborem dopravy a SH a Policí ČR, DI 
Jeseník. 

  
2.5. Podnět veřejného dopravce k dovybavení autobusových zastávek v k.ú. Jeseník přístřešky 
 Rada města nepřijala žádné usnesení.  

 
2.6. Odkup části pozemku z pozemkových parcel č. 92/1 a č. 92/6 v k.ú. Jeseník 
 Bude řešeno na dalším zasedání rady města. 
 

3. Přechod pro chodce u Jesenky 
 

Bod stažen z projednávání. 
 
4. Zklidnění ulice Komenského a Školní 

 
Město Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic, oddělení investic a rozvoje na základě 
výběrového řízení zadalo zpracování studie stavby „Zklidnění ul. Komenského a ul. Školní, Jeseník“ 
společnosti IDOP Olomouc, která v rámci řešení dopravní obslužnosti dotčeného území navrhla níže 
uvedené řešení. Toto řešení bylo projednáno a odsouhlaseno na výrobním výboru za účasti člena 
dopravní komise dne 13.06.2012. 
 
Studie ulice Komenského 
Ulice je v prostoru před budovami Gymnázia Jeseník navržena jako PEŠÍ ZÓNA, označená svislým 
dopravním značením IP 27a,b. Začátek a konec ulice je charakterizován jako jednopruhová 
obousměrná komunikace označená svislým dopravním značením IP 25a,b ZÓNA S DOPRAVNÍM 
OMEZENÍM (ZÓNA 30). Šířka jízdního pruhu je 3,5 m + oboustranný chodník šířky 2,0 m. 
 
Studie ulice Školní 
Návrh dopravního řešení je charakterizován jako obousměrná dvoupruhová komunikace se šířkou 
jízdního pruhu 2x 2,75m + jednostranných chodník šířky 2,0m umístěný vlevo ve směru staničení (na 
straně u hřiště). 

Město Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic, oddělení investic a rozvoje na základě 
výběrového řízení zadalo zpracování dalších stupňů projektové dokumentace /DUR, DSP, RDS/ 
stavby „Zklidnění ul. Komenského a ul. Školní, Jeseník“ společnosti DIK, dopravně inženýrská 
kancelář. Na základě výrobního výboru pro dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí ze dne 
31.01.2013 se společnost DIK, dopravně inženýrská kancelář neztotožnila s dopravním řešením ulice 
Školní tak, jak bylo navrženo ve studii a navrhuje jiná variantní řešení. OIR předkládá dopravní 
komisi níže uvedené varianty dopravního řešení zájmové lokality k vyjádření. 
 
Návrh DUR ulice Komenského 
Návrh dopravního řešení pro PD ve stupni DUR zachovává řešení navržené ve stupni Studie, pouze 
v koncové části ulice Komenského (křižovatka s ulicí Školní) projektant navrhuje pouze jednostranný 
chodník na straně u zástavby budov. Na opačné straně (u sportovního hřiště) projektant navrhuje 
změnit zadlážděnou plochu chodníku za plochu zeleně. Z důvodu nízké intenzity dopravy v koncové 
části ulice Komenského, projektant považuje za dostatečné řešení bezpečnosti chodců v dané ulici, 
návrh jednostranného chodníku šířky 2,0 m. Tímto řešením nebude nutná stavba opěrné zídky 
v koncové části ulice a následně i přeložka vedení Telefonica ČR a.s.  
 
Návrh DUR ulice Školní 
S předloženým návrhem vypracovaným ve stupni studie projektant nesouhlasí z důvodu: 
1. Vozovka je navržena až po fasádu přilehlých domu. Tudíž není zachován bezpečnostní odstup od 
pevné překážky min. 0,5 m. 
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2. Do vozovky zasahují schody u vstupu do obchodu, větrací okna ze sklepů přilehlých budov a 
okapové svody. 
3. Do průjezdného profilu jízdního pruhu zasahují přístřešky nad vstupy do obchodu a reklamy 
umístěné na fasádě domu. 
4. Chodec z obchodu a rodinných domu vstoupí přímo do vozovky bez možnosti zareagování na 
projíždějící vozidlo podél fasády domu. 
 
Projektant navrhuje změnu dopravního řešení navrhovaného ve Studii především z důvodu zvýšení 
bezpečnosti chodců v dané ulici. 
 
Projektant navrhuje níže uvedená variantní řešení ulice Školní: 
 
Varianta A: 
Ulice Školní bude v celé délce navržena jako OBYTNÁ ZÓNA. Před vchody do objektu budou 
umístěny sloupky znemožňující průjezd vozidel v těsné blízkosti vchodu. 
Výhody: návrhová rychlost 20 km/hod, přednost peších, stání vozidel pouze na místech označených 
jako parkoviště. 
Nevýhody: vstupy zasahující do uličního prostoru zůstanou zachovány dle stávajícího stavu. 
 
Varianta B: 
Ulice Školní bude v celé délce navržena jako jednopruhová obousměrná komunikace s výhybnami 
označená jako ZÓNA S DOPRAVNÍM OMEZENÍM (ZÓNA 30). Jízdní pruh je navržen v šířce 3,5 
m. Jednostranný chodník šířky 2,0 m je v úseku od začátku úseku po křižovatku s ulicí Komenského 
umístěný vlevo ve směru staničení dle návrhu Studie z důvodu návaznosti chodníku již 
zrekonstruované ulice Školní. Vpravo ve směru staničení je navržen prostor pro vyhnutí 
protijedoucích vozidel. Před vchody do objektu budou umístěny sloupky znemožňující průjezd vozidel 
v těsné blízkosti vchodu. V úseku od křižovatky s ulicí Komenského po křižovatku s ulicí Tovární je 
navržen jednostranný chodník umístěný vpravo ve směru staničení (podél zástavby budov) z důvodu 
návaznosti na stávající chodník podél ulice Tovární. V případě, že by byl chodník navržený vlevo ve 
směru staničení (u hřiště), bude nutné vytvořit bezpečnostní prostor podél domu obdobně jako v úseku 
od začátku úseku po křižovatku s ulicí Komenského. Navíc chodník umístěný vlevo by na konci úseku 
neměl další návaznost. 
Výhody: návrhem chodníku dojde k jasnému oddělení peších od motorové dopravy. Návrhem 
chodníku dojde k zapuštění minimálně jednoho stupně schodu u vstupu do budov. Návrh chodníku 
v některých případech umožní bezbariérový vstup do budov, případně vznikne schůdek o výšce 
podstupnice do 5cm. 
Nevýhody: bezbariérový přístup do budov bude umožněn pouze na jedné straně ulice. V místech 
určených pro vyhnutí protijedoucích vozidel budou s největší pravděpodobností parkovat vozidla 
i přes umístění značky "Zákaz stání" platící pro celou ulici. 
 
Varianta C: 
Ulice Školní bude v celé délce navržena jako jednopruhová jednosměrná komunikace označená jako 
ZÓNA S DOPRAVNÍM OMEZENÍM (ZÓNA 30). Jízdní pruh je navržen v šířce 3,5 m. V úseku od 
začátku úseku po křižovatku s ulicí Komenského je navržen oboustranný chodník. 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. 
Výhody: návrhem oboustranného chodníku dojde k vytvoření bezbariérového přístupu několika 
vchodů do budov, případně zůstane schůdek o výšce podstupnice do 5cm. Zjednosměrněním ulice 
Školní dojde k výraznému zklidnění této ulice. 
Nevýhody: část dopravy směřující do ulice Školní a parkoviště za hotelem Slovan bude přesměrována 
přes Masarykovo nám. 
 
Většina členů dopravní komise se shodla, že zjednosměrnění ulice Školní je pro zklidnění provozu na 
této ulici a pro zvýšenou bezpečnost chodců nejvhodnějším řešením. Výraznou nevýhodou této 
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varianty je, že při případných uzavírkách Masarykova nám., nebude dostupné parkoviště za hotelem 
Slovan a také parkoviště za obchodním centrem Alkron. Projektant musí vyřešit problém dočasného 
obousměrného provozu při uzavírkách náměstí. 
 
Návrh usnesení: 
Dopravní komise doporučuje variantu C - zjednosměrnění ulice Školní, za podmínky, že projektant 
vyřeší způsob případných uzavírek Masarykova nám. a s tím spojený problém dostupnosti parkovišť 
za hotelem Slovan a obchodním centrem Alkron. 
 

Hlasování: pro 4   proti 1   zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 
 

5. Trasování cyklostezky Jeseník – Bobrovník 

Informaci o realizaci stavby druhé etapy cyklistické stezky Jeseník – Bobrovník předložil 
Ing. Jiří Uher. Stavba, se kterou se započne již na jaře tohoto roku, se týká úseku cyklostezky, který se 
napojuje na stávající již zrealizovanou část v zóně za Podjezdem, pokračuje dále k hotelu M až 
k sídlišti na Lipovské ulici. 

Celý projekt cyklostezky prošel územním řízením již v roce 2010, dále stavebním povolením, vyjma 
úseku vedoucího přes pozemky ve vlastnictví Pozemkového fondu. Tato část byla schválena 
v samostatném stavebním povolení a to na počátku měsíce března letošního roku. 

Trasování cyklostezky je vedeno tak, že nová trasa poměrně výrazně zužuje příjezdovou komunikaci 
do zóny za Podjezdem, šířka komunikace zůstane po výstavbě cyklostezky max. šířky 5,5m, spíše 
šířky 5m. V případě, že by tento příjezd do zóny měl zůstat zachován, příjezd nákladních automobilů 
bude nutné s největší pravděpodobností omezit, případně bude nutné i snížení rychlosti. 

Z hlediska silničního správního úřadu není zúžení komunikace závažnou komplikací provozu. Hlavní 
přivaděč vede přes okružní křižovatku, v prostoru tudíž není vysoká frekvence dopravy. Navíc 
prostorové zúžení komunikace vede ke snížení rychlosti apod. 
 

Dopravní komise bere informaci na vědomí. 

 
6. Železniční přejezd ulice Puškinova 

V listopadu roku 2012 byl městem Jeseník vznesen požadavek na Správu železniční dopravní cesty, 
s.o., týkající se opravy železničního přejezdu v průjezdním úseku silnice III/45318 v k.ú Jeseník (ul. 
Puškinova) a rekonstrukce nástupišť na vlakovém nádraží v Jeseníku.  

Správa železniční dopravní cesty, s.o. tento požadavek projednala a podle písemného sdělení by 
oprava železničního přejezdu měla být uskutečněna v průběhu roku 2013. Rekonstrukce železniční 
stanice Jeseník, která zahrnuje mimo jiné i bezbariérový přístup a celkově zvýší komfort cestujících, 
bude realizována v letech 2014 - 2015. 
 

Dopravní komise bere informaci na vědomí. 

 
7. Různé 
 

7.1. Informace ulice Lipovská – propustek, konečná povrchová úprava, autobusová zastávka 
 V současné době je připravována společná investiční akce SSOK, p.o. a města Jeseník 

„Propustek ul. Lipovská, Jeseník - v km 2,711 silnice III/45319“. Propustek je navržen 
jako klenbová ocelová konstrukce na betonových základových pasech, což umožní 
prostupy sítí.  

 Realizace stavby je předpokládaná ve 2. pololetí 2013, a to za vyloučeného provozu 
s uzavírkou prostoru mezi křižovatkami ul. Lipovská s ul. Jaroslava Ježka a ul. Lipovská 
s  ul. Puškinova. Po dobu stavby bude zrušena autobusová zastávka Nemocnice. 
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 Stav silnice III/45319 je v úseku od křižovatky s ul. Jaroslava Ježka po železniční přejezd, 
z důvodu rekonstrukce vodovodu a nedodržení podmínek určených majetkovým správcem 
komunikace, v současné době naprosto nevyhovující. Jednoznačným viníkem tohoto 
stavu ohrožující bezpečnost a plynulost silničního provozu je Vak – Vodovody a 
kanalizace Jesenicka a.s. Náprava (po dohodě o změně podmínek určených SSOK, p.o.) 
má být provedena jakmile to bude možné, nejpozději do 31.05.2013. S ohledem na 
připravovanou stavbu „propustku“ a její plánovanou realizaci bude možné finální úpravu 
povrchu silnice provést nejdříve v měsíci září 2013.  
 

7.2. Prodeje nemovitostí 
 Odkup části pozemku z pozemkové parcely č. 1219/6 v k.ú. Bukovice u Jeseníka 

Oddělení majetku předložilo k projednání žádost o odkup části pozemku o výměře 
cca 40 m2 z pozemkové parcely č. 1219/6 v k.ú. Bukovice u Jeseníka. Část pozemku 
navazuje na nemovitosti ve vlastnictví žadatelů, z důvodu přístupu a příjezdu 
k nemovitostem, mají žadatelé zájem odkoupit část pozemku před domem a to po okraj 
asfaltové komunikace jak je uvedeno v návrhu dělení pozemku.  
Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky, které jsou hraniční např. pro zimní údržbu 
apod., je prodej části pozemku nežádoucí. 
 
Návrh usnesení:  
Dopravní komise nedoporučuje radě města schválit odkoupení části pozemku parc.č. 
1219/6 v k.ú. Bukovice u Jeseníka 
Hlasování:  pro 5   proti 0  zdržel se 0  

Návrh byl přijat.  
 

 Odkup části pozemku z pozemkové parcely č. 1124/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka 
Oddělení majetku předložilo k projednání žádost o odkup části pozemku o výměře 
cca 43 m2 z pozemkové parcely č. 1124/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka. Pozemek bude 
sloužit pro přístup k nemovitostem žadatele.  
 
Návrh usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města schválit odkoupení části pozemku z pozemkové 
parc. č. 1124/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka 
Hlasování:  pro 5   proti 0  zdržel se 0  

Návrh byl přijat.  
 

 Odkup části pozemku z pozemkové parcely č. 212 v k.ú. Bukovice u Jeseníka 
Oddělení majetku předložilo k projednání žádost o odkup části pozemku o výměře 
cca 80 m2 z pozemkové parcely č. 212 v k.ú. Bukovice u Jeseníka. Pozemek navazuje na 
nemovitosti ve vlastnictví žadatelů, kteří chtějí na uvedeném pozemku realizovat 
přístavbu rodinného domu. 
 
Návrh usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města schválit odkoupení části pozemku z pozemkové 
parc.č. 212 v k.ú. Bukovice u Jeseníka se zachováním stávajícího připojení pana Kostky 
Stanislava. 
Hlasování:  pro 5  proti 0   zdržel se 0 

Návrh byl přijat.  
 

 7.3. Odstavování vozidel na ul. Vodní a Tovární před objektem Vinotéky – Zdravá kavárna 
 Na stížnosti občanů na nevhodné odstavování vozidel v křižovatce ulic Vodní a Tovární 

před novou Vinotékou – Zdravou kavárnou č.p. 227 upozornil Ing. Marcinov. 
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Automobilům jedoucím po ulici Vodní směrem od gymnázia brání při odbočování vpravo 
nevhodně odstavená vozidla dostatečnému rozhledu a bezpečnému projetí křižovatky. 
Parkovací prostor u vinotéky - kavárny je obestaven plotem, který brání průjezdu na 
parkoviště. 
 
Návrh usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města uložit odboru stavebního úřadu majetku a 
investic kontrolu dodržení podmínek stavebního povolení objektu vinotéky a zdravé 
kavárny č.p. 227  s ohledem na parkovací plochy. 
 

Hlasování:   pro 5  proti 0  zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 
 
 7.4. Ing. Liberda upozornil na platnost institutu odpovědné osoby, jako provozovatele 
 vozidla, který využívá mimo jiné i Policie ČR při kontrole nevhodně odstavených vozidel.  
 
 7.5. O vydaném povolení omezení provozu na parkovišti u obchodního domu Kaufland 
 informovala Ing. Macenauerová. Lze očekávat, že v nejbližší době požádá společnost 
 Kaufland o stavební povolení úprav parkoviště a povolení k umístění vjezdových bran. 
 
 
Termín dalšího zasedání dopravní komise je stanoven na 13.05.2013. 
 
 
Zapsala:  Pavla Marcalíková 
Schválil: Ing. Milan Marcinov 
 

 
 

 


