
Zápis č. 15 
zasedání dopravní komise dne 10. 11. 2020 v 15:00 hod. 

(zasedací místnost v budově radnice města Jeseník) 
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Přítomni: 
členové: Ing. Milan Marcinov, Petr Baršč, Bc. Tomáš Baťa, Ladislav Frgál, Ing. Jiří Vedra 
garant komise: Ing. Václav Urban 
tajemník komise: Ing. Katarína Macenauerová 
hosté: Bc. Šárka Urbanová, Jiří Marek 
 
 
Program: 
1. Zahájení 
Předseda dopravní komise (dále jen „DK“) Ing. Marcinov přivítal přítomné hosty, členy DK a konstatoval, 
že zasedání DK je usnášeníschopné – přítomných 5 členů DK. Tímto zahájil jednání.  
 
 
2. Kontrola úkolů 
Kontrola úkolů vyplývajících ze zasedání DK 13/2020: 

 Rada města Jeseník na svém 68. zasedání konaném dne 05. 10. 2020 usnesením: 
o č. 1920 bere na vědomí zápis z dopravní komise č. 13 konané dne 08. 09. 2020 
o č. 1921 ukládá oddělení majetku prověřit majetkoprávní vztahy parkoviště pod Billou za 

účelem možnosti vytvoření nových parkovacích ploch 
o č. 1922 souhlasí s řešením proluky u tržnice u Masarykova náměstí jako rezidentní 

parkovací plochy s maximem zeleně 
o č. 1923 nesouhlasí s vybudováním 2-5 parkovacích míst k bytovým apartmánům v 

budově č.p. 15 na pozemcích města parc. č. 215 a parc. č. 216 v k.ú. Seč u Jeseníka 
o č. 1924 nesouhlasí s pronájem pozemků parc. č. 215 a parc. č. 216 za účelem vybudování 

2-5 parkovacích míst k 5 bytovým apartmánům v budově č.p. 15 na pozemcích města 
parc. č. 215 a parc. č. 216 v k.ú. Seč u Jeseníka 

o č. 1925 souhlasí s navrženým řešením dopravní infrastruktury K. P. z pohledu města jako 
budoucího vlastníka 

o č. 1926 nesouhlasí s přípravou dalších stupňů projektové dokumentace pro vybudování 
chodníku dle varianty č. 4 s vyloučením automobilové dopravy na místní komunikaci 
Otakara Březiny v Jeseníku 

o č. 1927 schvaluje umístění dopravního zrcadla na ul. Alšova, pro výjezd z ul. Na Úbočí 
Kontrola úkolů vyplývajících ze zasedání DK 14/2020: 

 Rada města Jeseník na svém 69. zasedání konaném dne 26. 10. 2020 usnesením: 
o č. 1964 bere na vědomí zápis z dopravní komise č. 14 konané dne 14. 10. 2020 
o č. 1965 schvaluje plán zimní údržby na období 2020-2021 

  
 
3. Záměr výstavby účelové komunikace pro novostavbu objektu ul. Sadová/Dittersdorfova (za 
kinem) 

Návrh vybudování novostavby objektu pro obchod, a s tím související nutnosti zajištění vybudování 
potřebné dopravní infrastruktury pro tento objekt, předneslo oddělení majetku (dále jen „OM“). 
Dopravní část návrhu zahrnuje chodník, který navazuje na stávající chodník vedoucí mezi parkovištěm 
Penny marketu a kinem, a vede přes travnatou plochu, kolmo na stávající chodník. Dále záměr zahrnuje 
komunikaci připojenou na místní komunikaci u parkoviště za kinem, ukončenou plochou pro otáčení a 
parkování pro 7 osobních vozidel na pozemku stavebníka.  
DK návrh projednala zejména s ohledem na skutečnost, že předpokládaný provoz vozidel v místě funguje 
již dnes a úpravy v místě připojení k místní komunikaci jsou navrženy odpovídajícím způsobem dle 
platné legislativy. 
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Návrh na usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit se záměrem výstavby účelové komunikace včetně 
parkovací plochy a nového chodníku k plánovanému objektu na ul. Sadová/Dittersdorfova (za kinem). 
 
Hlasování: 
Pro: 5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.                    
         
 
4. Různé 
a) Doplnění chodníku na ul. Seifertova (Bc. Jaromír Knotek): 

Návrh přednesl Ing. Marcinov. Jedná se o doplnění chodníku podél rekonstruované ul. Seifertova, 
který by směrově navazoval na chodník stávající, a to na ploše mezi silniční obrubou místní 
komunikace ul. Seifertova, v místě užívaném pěšími i k parkování osobních vozidel. Dle návrhu 
předkladatele postačuje dopoložit dlažbu mezi obrubou a podezdívkou plotu. 
DK informaci prodiskutovala mj. s ohledem na záměr a rozsah stavby, v rámci které byla provedena 
rekonstrukce ul. Seifertova (pozn.: jednalo se o výstavbu chodníků podél silnice I/44 ul. Bezručova, 
včetně úpravy navazujících křižovatek). Ing. Urban k věci uvedl, že lokalita je dopravně řešena ve 
studii, na niž bude navazovat další stupeň projektové dokumentace.  
Závěrem bylo vyhodnoceno, že předložený návrh nelze v současnosti provést s ohledem na platné 
právní předpisy bez odpovídající projektové dokumentace. 

b) Parkování obytných přívěsů na území města: 
DK prodiskutovala současný stav, kdy na území města je zakázáno parkování obytných přívěsů od 
22:00hod. do 6:00hod. V zóně Za Podjezdem jsou plochy pro takové parkování určeny. Naopak na 
parkovišti za Jesenkou je také vyznačeno parkování pro tato vozidla, což je ale v rozporu se 
stávajícím svislým dopravním značením na všech příjezdech na území města Jeseník. 
Ing. Urban sdělil, že problematika bude řešena komplexně. 

c) Úpravy ul. Poštovní a ul. Dittersdorfova, v souvislosti s opravou povrchu: 
Ing. Urban uvedl, že je zpracována cenová nabídka stavebních prací na uvedených ulicích s 
plánovanou realizací v roce 2021. Bude se jednat o úsek od Jesenky, a to za přechodem pro chodce 
po přechod před křižovatkou s ul. Štefánikova. Provedena bude oprava povrchu, včetně obrub a 
uličních vpustí.  
DK záměr prodiskutovala zejména s ohledem na možnou úpravu přechodu pro chodce u mateřské 
školy na ul. Dittersdorfova. Dle p. Baršče přechod zůstane stávající bez stavebních úprav. Ing. 
Marcinov doplnil, že jeho úprava (bezbariérové prvky na navazující ploše chodníků) byla již 
v minulosti projekčně zpracována. 

d) Úprava provozu na Masarykově náměstí: 
DK se po diskuzi shodla, že stávající místní úprava je provedena v souladu s platnými předpisy. 
Umožnění obousměrného provozu na Masarykově náměstí, v úseku od ul. Tyršova po ul. Školní, 
s ohledem na původní záměr rekonstrukce náměstí, projednáno i s veřejností, a také provedení 
oblouků v křižovatce s ul. Školní, nebylo doporučeno. 

 
 
Termín dalšího plánovaného zasedání DK je stanoven na úterý 19. 1. 2021 od 15:00 hod.  
 
 
Zapsal: Macenauerová 
Schválil: Marcinov 
 


