Zápis č. 10
ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 22. 11. 2016 v 15:00 hod.
v zasedací místnosti MěÚ Jeseník v budově na Tovární 4/1287

Přítomni:
Členové: Ing. Marcinov, Ing. Urban, p. Blanář, p. Holeňa, p. Šramko
Omluveni: ------Tajemník: p. Marek
Hosté: Ing. Adam Kalous, Bc. Táborský, Ing. Macenauerová, Ing. Liberda, Bc. Urbanová, Ing.
Kašparová
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 3 členové DK. Tím bylo jednání
zahájené.
2. Kontrola úkolů z předešlých zasedání
Rada města na svém 75. zasedání konaném dne 24. 10. 2016 usnesením č. 2417 vzala na vědomí
zápis č. 9 ze zasedání DK, která se konalo dne 20. 9. 2016 a přijala níže uvedená usnesení:
2.1. Svislé dopravní značení - křižovatka U Bělidla a Slezská – jednoduchý problém, ale stále
nevyřešeno!!!!!
2.2. Plán zimní údržby - Rada města usnesením č. 2424 schválila plán zimní údržby města Jeseník
na období 2016/2017.
2.3. Parkování ulice Myslbekova - Rada města usnesením č. 2418 uložila oddělení majetku ve
spolupráci s Technickými službami Jeseník a.s. provést terénní úpravy plochy na ul.
Myslbekova, využívané k parkování osobních vozidel s následným zadáním dokumentace
k provedení stavebních úprav.
2.4. Místní úprava provozu ul. Myslbekova
Rada města neschválila usnesením č. 2419 požadavek MVDr. Maršíka na umístění
nadbytečného dopravního značení, ul. Myslbekova.
2.5. Parkovacích místa – sídliště Pod Chlumem
Rada města uložila usnesením č. 2420 oddělení majetku prošetřit doplnění vodorovného
dopravního značení k zajištění regulérních míst k parkování osobních vozidel, na sídlišti Pod
Chlumem.
2.6. Parkování na ulici Nábřežní před křižovatkou s ulicí Habrová
Rada města uložila usnesením č. 2422 oddělení majetku zadat úpravu vodorovného dopravního
značení – prodloužení dopravních stínů na křižovatce Nábřežní a Habrová.
2.7. Rozhled ul. Nábřežní u OP
Rada města uložila usnesením č. 2423 oddělení majetku prověřit možnosti zlepšení rozhledu na
ul. Nábřežní.
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2.8. Cykloboxy na kola na parkovišti ul. Tovární
Ing. Marcinov upozornil na minulém zasedání dopravní komise na velmi nevhodné umístění
cykloboxů na parkovišti z hlediska potencionálního poškození automobilů při parkování a
zábor plochy na úkor parkovacího místa, kde bylo navrženo oddělat stávající „hrozný“ plot a
cykloboxy umístit na zelenou plochu vedle parkoviště. Bc. Urbanová se vyjádřila, ať to řeší Bc.
Mrósek, jedná se o výpůjčku, od obce Česká Ves z projektu.
Přijatým usnesením dopravní komise doporučila radě města přemístit cykloboxy mimo
parkovací plochu na vhodné místo za stávající chodník.
Ing. Marcinov znovu upozornil na nevhodné umístění cykloboxů a podivil se, že na zasedání
Rady města nebylo k tomuto bodu přijato žádné usnesení. V dané lokalitě je nedostatek
parkovacích míst nejen pro obyvatele přilehlého panelového domu, ale také pro návštěvníky
úřadu na Tovární ulici a tímto nevhodným umístěním je snížen počet parkovacích míst o 2ks!!!
Ing. Liberda uvedl, že na umístění cykloboxů je vyřízeno zvláštní užívání.
Na jednání DK se dostavil pan starosta Ing. Adam Kalous a dále přišli pan Blanař a pan Holeňa, tedy
počet členů DK je nyní 5.
3. Parkování na ulici Dukelská v blízkosti SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník
Město Jeseník, oddělení majetku, obdrželo podnět Mgr. Jiřího Viterny, ředitele školy SOŠ a SOU
strojírenského a stavebního Jeseník ohledně dopravní obslužnosti a organizace parkování pro
potřeby žáků, rodičů, zaměstnanců a nájemců Střední odborné školy a Středního odborného učiliště
strojírenského a stavebního v souvislosti s výstavbou nové sportovní haly v Jeseníku. V rámci
výstavby sportovní haly je počítáno s 20 novými parkovacími místy. V současné době probíhá
stavební řízení pro dopravní stavby. Další lokalita pro řešení organizace parkování se nachází na
ulici Dukelská, od městského koupaliště, přes kuželnu, až po areál fotbalových hřišť, jejíž
návštěvníci významně ovlivňují parkování v této lokalitě. Pro vybudování parkoviště, které Mgr.
Viterna navrhuje na pozemku parc.č.2314/2 v k.ú. Jeseník, existuje stavební povolení, které bylo
vydáno v rámci akce „Rekonstrukce koupaliště“. Je navrženo 70 parkovacích míst.
Byla vedena diskuze. Pan starosta Ing. Adam Kalous se vyjádřil proti vybudování parkoviště,
zastavění zelené plochy. Ing. Marcinov uvedl, že v dané lokalitě je nedostatek parkovacích míst a
tato plocha je vhodná pro umístění parkoviště, proto také bylo v minulosti vydáno stavební povolení
na parkování osobních vozidel. Ke zvážení je možnost využít např. pro parkování pouze pás
bezprostředně přiléhající k vozovce místní komunikace.
Návrh na usnesení:
Dopravní komise doporučuje radě města realizovat vybudování parkovacích míst pro osobní
vozidla na pozemku parc.č. 2314/2 v k.ú. Jeseník.
Hlasování:
Pro: 4
proti: 0
zdržel se: 1
Dopravní komise návrh přijala.
4. Územní plán – Studie posouzení reálnosti severního obchvatu města Jeseník
Platnou územně plánovací dokumentací města Jeseník je Územní plán Jeseník (dále jen „ÚP
Jeseník“), účinný od 21. 8. 2013. V současné době je schváleno zadání Změny č. 1 Územního
plánu Jeseník (dále jen změna ÚP), včetně Dodatku č.1 zadání (dále jen zadání).
Součástí zadání je i prověření změny dopravního řešení vnitřní obslužnosti města v souvislosti se
zpracovávanou „Studií posouzení reálnosti severního obchvatu města Jeseník“ (dále jen studie).
Zajištěním zpracování studie pověřila rada města odbor stavebního úřadu, majetku a investic (dnes
odbor stavebního úřadu a územního plánování) v souvislosti se změnou ÚP a na základě požadavku
řešení problematiky využití areálu AUTO-BPK spol. s r.o. Jako zpracovatel studie byla vybrána fa
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Hradec Králové.
Stávající stav – řešené území:
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V současné době je doprava ze směru od České Vsi do Jeseníku vedena zejména po silnici I/44
(ulice Bezručova) směrem na Šumperk popř. po silnici I/60 na Javorník. Ze směru od České Vsi je
doprava možná i po jednosměrné místní komunikaci (ulice Otakara Březiny), která dále pokračuje
po ulici Vodní, Gogolova s vyústěním na ulici Lipovská a to křižovatkou tvaru Y.
Stav navržený v Územním plánu města Jeseník platném v letech 1998-2013:
V tomto územním plánu byl navržen tzv. Severní obchvat města Jeseníku, který vedl ze silnice I/44
od mostu na ulici Bezručova přes pozemky společnosti ASTUR na ulici Tovární, kde dále byl
navržen přes pozemky Olomouckého kraje až na ulici Vodní a dále vedl přes areál stávajícího
autoservisu společnosti AUTO-BPK, spol. s r.o., kde vyúsťoval na ulici Lipovská.
Nový stav navržený Územním plánem Jeseník z roku 2013:
V tomto novém územním plánu je tento tzv. Severní obchvat převzat s tím, že byla zrušena část
napojení od mostu na ulici Bezručova až po Tovární ulici. Ostatní část obchvatu byla převzata bez
úprav. Důvodem zrušení výše uvedené části bylo negativní stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR
k napojení na silnici I/44.
Předmět studie:
Předmětem studie je zejména posouzení reálnosti tohoto obchvatu (a to buď celého, nebo jen jeho
části) a to s ohledem na blokaci velkého území města, zejména vyústění na ulici Lipovská (blokace
areálu autoservisu). Výstupem mělo být vyhodnocení reálnosti křižovatky na mostě na ulici
Bezručova (napojení severního obchvatu dle předchozího územního plánu), vyústění křižovatky na
ulici Lipovská (možnost jejího zjednosměrnění směrem na ulici Lipovská a zjednosměrnění v
opačném směru ulice Gogolova) či vyhodnocení nereálnosti tohoto dopravního řešení severního
obchvatu.
Řešení křižovatky na mostě na ulici Bezručova bylo na základě zpracovaného technického návrhu
projednáno s ŘSD ČR – Odborem přípravy staveb Brno a Ministerstvem dopravy ČR se závěrem,
že toto napojení obchvatu na silnici I/44 je nevhodné z hlediska situačního umístění (v blízkosti
mostu, výškové napojení, rozhledové poměry). Toto nové připojení by tvořilo nebezpečnou situaci a
bodovou závadu. S těmito závěry se ztotožňovali i zástupci Policie DI – Jeseník a zástupce
Krajského úřadu Olomouckého kraje - Odbor dopravy a silničního hospodářství.
V případě nereálnosti severního obchvatu mělo být navrženo alternativní řešení dopravní
obslužnosti, především řešení:
 dopravní řešení ploch přestavby DS (plochy silniční dopravy) v platném ÚP Jeseník – P61
(ul. Tovární), P59 (ul. Vodní), P58 (areál BPK), plochy PV – P157 (ul. Gogolova),
návaznost na ul. Lipovská
 zajištění přístupnosti areálu bývalého Moravolenu, kde je platným územním plánem
navržena dolní stanice lanové dráhy (řešení samostatného areálu nebylo předmětem této
studie)
Ing. Marcinov se vyjádřil k předložené dokumentaci a upozornil na několik chyb, např.
v poloměrech směrových oblouků, které jsou v rozporu s normou (napojení Tovární ulice na ulici
Vodní). Dokumentace se jeví jako pouhá revize stávající trasy bez odpovídajících úprav. Napojení
obchvatu v místě Schrothova domu není vůbec dořešeno. Bylo konstatováno, že dílo ještě není
hotové, ale je potřeba po projekční firmě požadovat několik variant řešení.
Dopravní komise vzala tento bod pouze jako informaci, protože dle výše uvedeného je dosud
předložený materiál v rozpracovanosti bez odpovídajících výstupů či návrhů řešení.
6. Předřazený bod - nucený odtah vozidel
Poslední dobou se častěji vyskytuje ze stran řidičů nekázeň při odstavování motorových vozidel na
místech na pozemních komunikacích v k.ú. Jeseník, kde tato nezákonně ostavená vozidla tvoří
překážku provozu na pozemní komunikaci. Aby byla zajištěná dopravní obslužnost území, je
povinnosti toho, kdo překážku způsobil, neprodleně ji odstranit. Pokud tak neučiní, je povinnost
vlastníka pozemní komunikace tuto překážku silničního provozu odstranit na náklady provozovatele
vozidla. I když zákon o silničním provozu zavedl institut odpovědnosti provozovatele vozidla, kteří
jsou následně vyzýváni správním orgánem, aby uhradili určenou částku za zákonem nedovolené
parkování zjištěných motorových vozidel, mnohdy to dopravní situací neřeší a je legislativou daná
kompetence strážníkům a příslušníkům PČR rozhodnout o zjištěné překážce provozu na MK a PK.
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V navržených pravidlech jsou taxativně vyjmenované legislativní případy pro provedení nucených
odtahů. Ing. Liberda seznámil přítomné s výše uvedenou problematikou. Byla vedena diskuse, kde
byly řešeny technické detaily, podmínky odtahu vozidel. Ing. Kalous přednesl názor, že především
by město mělo rozhodnout, zda vůbec chce nebo nechce odtahovou službu a teprve následně řešit
smluvní zajištění a technické detaily.
Návrh na usnesení:
Dopravní komise doporučuje radě města schválit záměr města Jeseníku zřídit možnost vzniku
odtahové služby.
Hlasování:
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Dopravní komise návrh přijala.
5. Plánovaná výstavba dopravní infrastruktury a její řešení, ul. Za Pilou – změna
Plánovaná výstavba infrastruktury pro budoucí rodinné domy investora akce – společnosti PMF
REAL a.s., Přerov, byla projednávána již na předcházejících zasedání dopravní komise dne 19. 4.
2016, 14. 6. 2016 a 20. 9. 2016. Oproti dříve předloženému návrhu, nyní investor předložil změnu
rozsahu budované dopravní infrastruktury v prostoru ulic Za Pilou a Rejvízská ve smyslu zrušení
části původně navrženého chodníku na východním okraji lokality, který by měl navazovat na
plánovaný záměr města – chodník na ul. Rejvízská.
Bc. Urbanová doplnila informaci, že dochází k projektování chodníku na ul. Rejvízská směrem ke
hřbitovu a v přeložené dokumentaci byl vypuštěn úsek chodníku směr k ul. Za Pilou. Bc. Urbanová
dále informuje přítomné o tom, že se řeší plánovací smlouva, stavba (infrastruktura) by měla přejít
do správy města, ale město požaduje od investora, aby doprojektoval část chodníku, pro stavební
povolení s tím, že se musí dořešit otázka financování propojení chodníků. Investor požaduje po
městu spoluúčast na sjezdy. Ing. Marcinov doplnil informaci o sdělení, že je třeba dořešit dešťovou
kanalizaci. Ing. Macenauerová sděluje, že probíhá stavební řízení na stavbu chodníku na ulici
Rejvízská. Ing. Liberda sdělil, že při stavebním řízení bylo zjištěno, že byl vyjmut tento chodník,
kde bylo toto řešeno s ing. Uhrem a panem starostou ing. Kalousem, jednání probíhá cca měsíc.
Dopravní komise přijala dne 20. 9. 2016 na svém 9. zasedání usnesení, kde doporučuje radě
města trvat na předložení dokumentace, zahrnující původní návrh dopravní infrastruktury tj.
včetně chodníku na východním okraji lokality a v tomto rozsahu vydat územní a stavební
povolení.
Rada města na svém 75. zasedání dne 24. 10. 2016 přijala usnesení č. 2421.
Rada města trvá na předložení dokumentace, zahrnující původní návrh dopravní infrastruktury
tj. včetně chodníku na východním okraji lokality a v tomto rozsahu vydat územní a stavební
povolení v rámci akce „Vybudování infrastruktury v lokalitě Za Pilou“, dle důvodové zprávy.
Společnost PMF REAL a.s. došla k závěru, že s ohledem na časové průtahy, spojené s územním
řízením, nebude nadále usilovat o uzavření plánovací smlouvy s městem a nebude vybudovanou
infrastrukturu na město převádět.
S ohledem na tuto skutečnost požádala výše uvedená společnost o projednání připojení
infrastruktury na silnici v ulici Za Pilou v majetku města a vypuštění podmínky vybudování
navazující části chodníku na předpokládaný „městský“ chodník.
K uvedené skutečnosti byla vedena diskuse. Ing. Marcinov navrhl dát do usnesení, že investor ani
nový nabyvatel nebudou nikdy převádět infrastrukturu na město Jeseník. Bc. Urbanová upozornila
na to, že nový vlastník přijde po několika letech s návrhem převést infrastrukturu městu Jeseník.
Ing. Marcinov upozornil na nebezpečí pozdějšího převodu hotového díla, bez možné průběžné
kontroly městem během stavby.
Pan starosta Ing. Adam Kalous požaduje účast předsedy dopravní komise Ing. Marcinova na
zasedání rady města, při projednávání výše uvedeného bodu.
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Návrh na usnesení:
Dopravní komise doporučuje radě města netrvat na předložení doplněné dokumentace s
podmínkou, že společnost PMF REAL a.s. se zaváže a nebude dopravní infrastrukturu na město
Jeseník po dokončení stavby převádět.
Hlasování:
Pro: 4
proti: 0
zdržel se: 1
Dopravní komise návrh přijala.
7. Záměr města Jeseníku vybudovat nové dětské dopravní hřiště
Na základě podnětu z aktivu BESIP při MěÚ Jeseník se opětovně s vedením města Jeseníku vedla
diskuze, zda město v blízké budoucnosti hodlá zbudovat dětské dopravní hřiště dále jen DDH.
Současné DDH v České Vsi bylo zbudováno v 80.tých letech 20. století. Toto DDH již svou funkcí
plnohodnotně nevyhovuje všem současným kladeným podmínkám pro provozování DDH. Rozlohou
je malé, nelze jej rozšířit na požadované parametry; technické zázemí je nedostatečné – komplikace s
přepravou děti na dopravní výchovu a výcvik.
Město Jeseník je OÚ s rozšířenou působností (obcí III.°), svou geografickou polohou je v centru
regionu, je zde přímá návaznost na aktivity BESIPu. Převážná většina děti a mládeže bydlí v místě (v
Jeseníku), respektive dojíždí do zdejších škol. I veřejná dopravní obslužnost je směřována do města
Jeseníku – do centra.
Město Jeseník může využít nově postavené DDH pro volnočasové aktivity všech obyvatel zaměřené
na aktivity všech obyvatel, zejména na dopravní výchovu a výcvik mládeže.
Nové DDH bude moci akceptovat současné požadavky na dopravní výchovu a výcvik, včetně
technického zázemí pro provoz tohoto zařízení.
Firma AŽD Praha na základě pracovní schůzky v srpnu 2016 se zástupci vedení města Jeseník a
zástupci dotčených odborů (oddělení majetku, oddělení investic, ODSH a FO) zpracovala dva
návrhy DDH na ulici Šumperská a dále na ul. Boženy Němcové v areálu ZŠ.
Komise aktivu BESIP při MěÚ Jeseník, která zasedala dne 15. 11. 2016, doporučila městu Jeseník
zrealizovat nové DDH při ZŠ Boženy Němcové pro současně možné a již existující technické zázemí
v areálu základní školy, pro lepší dopravní obslužnost DDH ze stran dojíždějících základních škol,
mateřských škol z okresu Jeseník.
Dopravní komise vedla diskuzi. Dopravní komise vítá záměr zřízení dětského dopravního hřiště a
přiklání se k lokalitě areálu Základní školy na ul. Boženy Němcové v Jeseníku.
Návrh na usnesení:
Dopravní komise doporučuje RM schválit záměr města Jeseníku zřídit nově dětské dopravní hřiště
v areálu Základní školy Jeseník na ul. Boženy Němcové.
Hlasování:
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Dopravní komise návrh přijala.
8. Různé
8.1. Obnova vodorovného dopravního značení na ulici Lipovská
Pan Blanář připomenul obnovu vodorovného dopravního značení na ulici Lipovská u kotelny a
přechodu pro chodce. Ing. Urban upozornil na doplnění svislého dopravního značení, které musí
být umístěno u každého přechodu pro chodce. Pan Marek sdělil přítomným, že požadavek byl
předán na Technické služby Jeseník a.s. Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám
nebyl nástřik proveden.
8.2. Informační tabule na autobusovém nádraží u kina
Pan Šramko přednesl dotaz ohledně umístění elektronické informační tabule v prostorách
autobusového nádraží u budovy kina. Dle informací koordinátora integrovaného systému
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Olomouckého kraje, se nedohodli s městem Jeseník. Přítomni zástupci města na jednání DK
nemají o výše uvedeném žádné konkrétní informace.

Termín dalšího plánovaného zasedání DK je stanoven na 7. 2. 2017, kdy budou odsouhlaseny další
termíny zasedání v roce 2017.
Zapsal: Jiří Marek
Schválil: Ing. Milan Marcinov
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