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Zápis č. 11 

 

ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 5.9.2011 
v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

 
Přítomni: Ing. Halas, Ing. Kalina, Ing. Ponechalová, p. Smrž, Ing. Perutka, Ing. Ježek, p. Dubský 
Omluveni: p. Jedlička, Ing. Krátký, Ing. Blaško, Ing. Vrbková  
Hosté: p. F. Chovanec, Ing. Cabadaj, Ing. Bartáková, Ing. Filgas, zástupci společnosti 

Enterprise 
 
 
Výbor se sešel na svém 11. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty a poté 
zahájil jednání.  
 
 

1. IPOS – prezentace možnosti financování revitalizace (kombinace EPC a dotace SFŽP) 

Ing. Halas – v roce 2010 byla podána žádost o poskytnutí dotace do programu „Zelená úsporám“, ale 
vyplácení podpor z tohoto programu bylo ze strany poskytovatele dočasně pozastaveno. V letošním 
roce se předpokládá opětovné vyhlášení výzvy SFŽP, je tedy na zvážení, zda opakovaně podat žádost 
o dotaci i s ohledem na finanční náročnost přípravy nutných podkladů (cca 300-400 tis. Kč). 
Vyhlášení výzvy ale není jisté. Dále byly zadány studie na využitelnost objektu na ul. Tovární, 
obchodního centra aj., a to s ohledem na možnost využití modelu EPC. Poté předal slovo zástupci 
Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s., který k tomuto podal vysvětlující 
informace. 

Ing. Baginský – představil základní principy a popis metody EPC (nástroj k modernizaci budov 
pomocí garantovaných úspor - Energy Performance Contracting) – komplexní služba, která v sobě 
zahrnuje návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a zajištění financování projektu vedoucím k 
úsporám energie budov. Uzavření tohoto kontraktu zpravidla bývá na období 8-10 let. Zadavatel 
(vlastník objektu) nevynakládá žádné finanční prostředky bezprostředně po realizaci opatření, ale má 
garantovány úspory, ze kterých jsou použitá technická opatření splácena. V průběhu majitel objektu 
vynakládá stejný objem finančních prostředků jako před instalací opatření, po vypršení lhůty smlouvy 
mu uspořené prostředky zůstávají. Při využití této metody je smluvně zajištěna výše úspory u nákladů 
na energie – dodavatel služby navrhne určitá opatření, při překročení výše nákladů jdou tyto na vrub 
dodavatele. Využití metody EPC při realizaci je v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace ze 
SFŽP. 

Ing. Ponechalová – dotaz na již zrealizovaný projekt pomocí tohoto modelu (kombinace stavebních 
úprav a technických opatření). Jaká je možnost přímo u budovy IPOS? 

Ing. Baginský – ve spolupráci s Moravskoslezským krajem je připravován pilotní projekt s použitím 
technologií modelu EPC u budov, které prošly rekonstrukcí (zateplením). U budovy IPOS jsou 
vynakládány obrovské náklady na provoz – energie. Je velký potenciál v úsporách při realizaci 
stavebních úprav i technologických s krátkou dobou návratnosti. 

 

2. Strategický plán města Jeseník 

Ing. Vavrečka – poskytl stručné informace a stanovil jednotlivé kroky potřebné pro aktualizaci 
strategického plánu města - je nutné dopracovat vizi města a stanovit kritické oblasti, akční plány pro 
kritické oblasti (vzešlé ze SWOT analýz) a následně sestavit strategický plán, stanovit priority 
v akčním plánu, připravit plán implementace a vypracování návrhu strategického řízení města 
s vazbou na území ORP. Poté představil prováděné dotazníkové průzkumy - problémy z pohledu 
občanů: 1) nedostatek pracovních příležitostí (odliv mladých), 2) doprava (dopravní dostupnost města, 
kvalita cest a chodníků, parkovací místa ve městě), 3) volnočasové aktivity (sport, vyžití mládeže, 
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kultura, cykloturistika). Analytická šetření jsou v tuto chvíli dokončena, následuje formulace strategie 
a příprava pracovních skupin pro každou kritickou oblast. 

Ing. Ponechalová – jakým způsobem se chtějí lidé podílet na rozvoji města? 

Ing. Vavrečka – dotazníková otázka zjišťující, jestli lidé vůbec budou ochotni podílet se na této 
problematice. 

p. Dubský – v jakém období byl zpracováván průzkum při zjišťování kvality cest a parkování? Tato 
oblast je dle jeho názoru v současné době v mnohem lepším stavu, než tomu bylo v minulosti. 

Ing. Červinka – průzkum realizován v zimních měsících únor/duben tohoto roku. 

Ing. Kalina – dle jeho názoru budou kritické oblasti obdobné jako z roku 2002-2003, dotazuje se na 
podobu jednotlivých pracovních skupin (počet, první setkání, rozdělení aj.) 

Ing. Perutka – navrhuje z větší míry vycházet z předchozí zpracované strategie, která byla velice 
podrobně zpracována, navrhuje upravit kritické oblasti – revize dokončených projektů 

Ing. Vavrečka – elektronicky budou zaslány návrhy (konečné znění) kritických oblastí, jejich úpravy 
provázáním s jinými oblastmi 

Ing. Bartáková – předběžně sestaveny 4 skupiny vč. jejich obsazení – tento návrh bude rozeslán 
zainteresovaným lidem 

Ing. Perutka – navrhuje oslovit členy všech výborů či komisí, aby se zapojili do aktualizace 
strategického rozvoje 

Ing. Vavrečka – dotaz na potřebu zásadní změny vize města, která nebyla naplněna? V současném 
zadání je stanovena do roku 2018.  

Ing. Halas - každá vytvořená skupina se k dané vizi vyjádří  

 

3. Koncept nového územního plánu města Jeseník (po projednání s veřejností a dotčenými 
orgány) 

Ing. Cabadaj – v současné době je ukončeno projednávání konceptu s veřejností a dotčenými orgány – 
tento návrh bude projednán v orgánech města. Na říjnovém zasedání ZM bude materiál schvalován, 
proto žádá členy výboru o prostudování (regulativy, požadavky CHKO aj.) a připomínkování. 
Materiál bude opětovně na příští zasedání výboru předložen. 

Ing. Kalina – mohou se do konceptu doplňovat další návrhy, které by mohly vzejít od členů výboru 
nebo ze strany města? 

Ing. Cabadaj – připomínkování příp. doplnění je v této fázi umožněno 

 

4. Odtokové poměry Kalvodova 

Ing. Halas – opěrná zídka podél bezejmenného potoka na ul. Lipovská (od Lichtenberka) směrem k ul. 
Kalvodova je ve velmi špatném technickém stavu – bude nutné zařadit tuto akci do realizace 

p. Chovanec – byly zpracovány dvě na sebe navazující studie (2004) zahrnující tuto problematiku, 
lokalita z lázní a bezejmenný potok podél ul. Kalvodova ústící pod cestou na Lipovské ul. do Staříče 
je jednou z problémových. Z této studie vyplynuly předpokládané náklady cca 44 mil. Kč na realizaci 
všech navrhovaných opatření. Problematika Lipovské a opěrné zdi se z důvodu finanční náročnosti 
prozatím neřešila. V současnosti je zpracována projektová dokumentace zahrnující pouze tuto část a je 
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nachystána k realizaci. Určitý úsek by měla realizovat Správa silnic Olomouckého kraje (římsa zídky), 
náklady města jsou stanoveny na cca 12 mil. Kč, realizaci možno řešit etapově, výslednou cenu 
ovlivní i výběrové řízení na zhotovitele díla. Zpracovaná studie by se dále měla zaktualizovat 
s ohledem na současné odtokové poměry, nastínit možnost etapizace realizace, vypuštění mobiliáře a 
jiných objektů. 

Ing. Perutka – neměla by se řešit pouze realizace určité části, ale celá oblast komplexně – nesvádět 
vodu do jednoho toku, ale roztříštit do několika dílčích částí 

 

5. Tržní řád – podklady pro zadání na zpracování „nového“ 

Ing. Cabadaj – přes ministerstvo zemědělství lze získat dotaci na farmářské trhy. Toto je podmíněno 
pouze prodejem farmářských přebytků zemědělců. V současnosti v Jeseníku jsou vymezena místa pro 
konání trhů Tržním řádem, proto by byla nutná jeho novelizace – stanovení nových prostor pro 
umístění prodejních stánků (celoroční prodej na jednom místě), příp. jejich vzhled – uzavřený stánek. 
Přichází v úvahu umístění takovýchto stánků na „parkovišti“ u tržnice. 

Ing. Ježek – jaký bude stanoven provoz – celoroční provoz stánků nebo jenom pro občasné trhy, kdy 
po ukončení prodejů budou poskládány a odvezeny? 

Ing. Perutka – navrhuje vytvořit trvalé tržiště s uzamykatelnými stánky, přívodem elektřiny a vody, 
tyto si trhovci budou trvale pronajímat. Vznikne tak tržiště s max. počtem 10 stánků, kde se budou 
prodávat výhradně přebytky zemědělců. Tržní místa byla navrhována už na předcházejících 
zasedáních výboru (komise). Pokud by se měly pořádat jednorázové trhy (vánoční aj.), kdy si 
prodávající doveze vlastní stánek, nechal by tyto na náměstí. 

Ing. Ponechalová – možnost zbudování stánků v parčíku u kina – v jakém stavu rozpracovanosti je 
tato lokalita? 

p. Chovanec – v současnosti je vyřešeno kácení chráněných stromů (tisů) v parčíku s CHKO, bude se 
opětovně řešit zpracovaný projekt na revitalizaci parčíku v původní verzi 

Ing. Halas – v Šumperku zavedena tradice pořádání farmářských trhů s využitím dotace z Ministerstva 
zemědělství. Proběhlo jednání s MZ, aby byl Jeseníku snížen počet stánků (z minimálního počtu 20 na 
cca 5-10) při nezměněné výši dotace (cca 110 tis. Kč) a posunutí termínu pro vykonání trhů na měsíce 
duben až říjen. Udržitelnost projektu je min. 5 akcí. 

 

6. Nutnost realizace chodníků pro pěší v areálu Zóny Za Podjezdem 

Ing. Halas – je nutné realizovat v  lokalitě Zóny služeb chodníky? Byla zpracována projektová 
dokumentace vč. chodníků, dotace (z MMR a Olomouckého kraje v r. 2011) poskytnuta i na 
komunikaci pro pěší, je však na zvážení, zda další etapy realizace revitalizace zóny je nutné a žádoucí 
ponechat chodníky, či je vypustit nebo redukovat. 

p. Chovanec – při projektování Zóny nebyl přesně znám účel pozdějšího využití lokality, proto se 
zadalo zpracování vč. chodníků a přechodů. 

Ing. Perutka – navrhuje při realizaci jednotlivých stavebních objektů v Zóně etapy řešit především 
komunikace, po vyřešení dalšího využití příp. realizovat chodníky pro pěší 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje, aby se v dalších etapách revitalizace Zóny Za 

Podjezdem nerealizovaly chodníky a přechody z důvodu snížení finanční náročnosti projektu. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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7. Doplnění schválených lokalit pro výstavbu rodinných domů 

Ing. Halas – v minulosti prošel orgány města materiál s vytipovanými lokalitami na výstavu RD. 
Navrženo doplnění lokality Kalvodova – měla by se zpracovat zastavovací studie? Jakým způsobem 
řešit zasíťování – developer, jiná možnost? 

Ing. Cabadaj – ZM stanovilo pořadí lokalit pro výstavbu RD, a to Raisova, Na Svahu, Rejvízská (tato 
bude navržena na vypuštění, neboť by vznikly velké náklady na nutnou přeložku VN). Možnost 
zástavby RD je v lokalitě Kalvodova řešena i v územním plánu. Další lokalitou jsou pozemky na ul. 
Rudná (v minulosti byl projeven zájem o odprodej pozemků, následně bylo od tohoto ustoupeno) a 
pozemek na ul. Jiráskova (část pozemku zastavěna dřevěnými stavbami). 

Ing. Kalina – pozemek na ul. Jiráskova – p.č. 2132/6, 2133/7 – navrhuje odstranit stavby nacházející 
se na pozemku na náklady města a poté prodat k výstavbě RD 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zařadit ul. Kalvodova a Jiráskova do seznamu 

vytipovaných lokalit a zajistit zpracování zastavovací studie. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

8. Prodeje pozemků 

Ing. Cabadaj – lokalita zahrádek ul. Nerudova – část 932/1 a 932/22 – žadatelem Český zahrádkářský 
svaz 

Ing. Perutka – v minulosti neschváleno, pozemky určeny k dalšímu rozvoji města 

Výbor pro strategický rozvoj a investice nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemkových 

parcel č. 932/22 a 932/1 v k.ú. Jeseník. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

Ing. Cabadaj – žadatelem manž. Labajovi – ul. Na Svahu p.č. 891/26 – v ÚP určeno k výstavbě RD, 
žadatel na pozemku stavět nechce, požaduje rozšíření vlastní zahrádky, ochoten zaplatit cenu jako za 
stavební parcelu  

Výbor pro strategický rozvoj a investice nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemkové parcely 

č. 891/26 v k.ú. Jeseník. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

Ing. Cabadaj – žadatelkou Z. Lepšová – p.č. 502/1 vedle prodejny AutoHobby. Prozatím neřešit, poté 
co žadatel sdělí záměr výstavby, bude se dále rozhodovat o možném prodeji.  

Tato žádost prozatím stažena z projednávání, materiál bude opětovně předložen do příštího zasedání 
výboru. 

 

9. Různé, diskuze 

9.1.  Dětské hřiště na ulici Beskydská (u domu č. pop. 1302) 

Ing. Cabadaj – žádost obyvatel okolních domů na vybudování dětského hřiště na ul. Beskydské  
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Ing. Perutka – v minulosti řešeno na komisi pro rozvoj, kdy se odsouhlasilo, že obyvatelé domů si 
mohou vybudovat hřiště, ale za vlastní finanční prostředky. Pozemek jim může být na tento účel 
pronajat za symbolickou cenu. 

Výbor pro strategický rozvoj a investice nedoporučuje zastupitelstvu města vybudovat na ul. 

Beskydská u domu č.p. 1302 dětské hřiště. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

9.2.  Informace o Studii Rejvízského mostu 

Ing. Cabadaj – současný stav Rejvízského mostu je nevyhovující, nový majitel pily podal stížnost na 
nemožnost dovozu dřeva. Proběhla jednání za účasti ŘSD a SSOK, ŘSD v nejbližších desítkách let 
neuvažuje o realizaci jižního napojení města. Z tohoto důvodu město Jeseník převzalo určitou 
iniciativu a zadalo zpracování studie na výstavbu rejvízského mostu – vytvořeny dvě varianty. Správci 
komunikací (ŔSD a SSOK) do stanoveného termínu sdělí svá stanoviska k jednotlivým variantám 
zpracovaných studií. Částka u prvního návrhu (varianta 4) je stanovena na cca 38,5 mil. Kč, z toho 
opěrné zdi činí cca 11 mil. Kč. Druhá varianta (č. 5) vychází z územního plánu, částka cca 28,5 mil. 
Kč, což jsou pouze stavební náklady. V této variantě je nutné navýšení náklady o výkupy pozemků a 
demolice objektů. 

Ing. Perutka – je v nějakém horizontu (desítky let) reálná realizace jižního napojení města? Bylo při 
zpracování studie bráno v potaz napojení komunikace na jižní napojení města? 

Ing. Cabadaj – ŘSD vyžaduje kolmé napojení komunikace u rejvízského mostu (hlavní komunikací 
bude I/44), samotný rejvízský most tak připadl k finančnímu řešení SSOK. ŘSD přislíbilo finanční 
pomoc při realizaci, město Jeseník pak bude financovat přemostění. Dále je dohodnuto, že město 
Jeseník zpracuje a zaplatí studii (verze odsouhlasená SSOK), olomoucký kraj má vyčleněny 
prostředky na DÚR a DSP, stavební připravenost je plánována na III. – IV. kvartál r. 2012. Starý 
rejvízský most by byl ponechán pro pěší a stanoven jako účelová komunikace. 

Ing. Perutka – souhlasí s variantou 5, která musí mít technické řešení na možnost napojení na jižní 
obchvat města Jeseník 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje vedení města ubírat se ve věci studie rejvízského 

mostu ve variantě č. 4. 

Pro: 0 Proti: 6 Zdržel se: 1 
 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje vedení města ubírat se ve věci studie rejvízského 

mostu ve variantě č. 5. 

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 4 
 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje vedení města ubírat se ve věci studie rejvízského 

mostu ve variantě č. 5 s možností napojení na jižní obchvat města Jeseník. 

Pro: 1 Proti: 0 Zdržel se: 6 
 

9.3. Informace o Studii odtokových poměrů – Husova ulice 

Ing. Cabadaj – stručně představil studii, činnosti rozděleny do etap. První etapa vyčištění a 
znovuobnovení příkopů podél komunikace na Čerťáky bude realizována v roce 2012 z mandátní 
smlouvy TSJ, další etapou je dobudování dešťové kanalizace U Jatek (zpracována PD)  
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9.4. Různé 

Ing. Perutka – na příštím zasedání výboru požaduje poskytnutí informací, jakým způsobem se vyvíjí 
požadování náhrady škody za vadně provedenou rekonstrukci střechy na rodném domku V. Priessnitze 
– konstrukce střechy nebyla realizována podle projektu – při stavbě byl prováděn jak autorský tak i 
technický dozor, jak probíhalo předání hotového díla. 

Další připomínkou jsou zarostlé plochy u nově vybudovaného objektu v Zóně Za Podjezdem – bude 
v těchto místech opětovně vysazena nová tráva? 

 
Ing. Halas ukončil po rozpravě jednání výboru v 21:20 a poděkoval všem za účast. 
 
 

Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice byl stanoven na …….10.2011. 

 
Zapsala: Bc. Gabriela Harudová 
Schválil: Ing. Libor Halas, v. r. 


