
Zápis č. 1 
 zasedání dopravní komise dne 12. 12. 2018 v 15:00 hod. 

(Městský úřad Jeseník, Karla Čapka 1147/10, 5. podlaží, místnost č. 531A) 
 

 

Přítomni: 
členové: Ing. Milan Marcinov, Petr Baršč, Tomáš Baťa, Ladislav Frgál, Ing. Jiří Vedra 
tajemník komise: Ing. Katarína Macenauerová 
garant komise: Ing. Václav Urban 
hosté: Ing. arch. Sara Al-Wahaishi, Ing. Bc. Monika Nepejchalová, Ing. Josef Liberda, Jiří Marek 
 
 
Program: 
 
1. Zahájení 

Předseda dopravní komise (dále jen „DK“) Ing. Marcinov přivítal přítomné.  
 
2. Jednací řád dopravní komise 

Ing. Marcinov stručně seznámil přítomné se schváleným jednacím řádem všech komisí Rady města 
Jeseník (dále jen „RM“). Zdůraznil, že komise je poradním orgánem RM kompetentní zabývat se 
dopravní problematikou na území města Jeseník. 
 
3. Termíny jednání dopravní komise v roce 2019 

Pro zasedání DK bylo po dohodě zvoleno pondělí od 15:00 hod. v zasedací místnosti budovy městského 
úřadu na ul. Karla Čapka 1147/10, v místnosti 531A v 5. podlaží. Navržené termíny jednání DK v roce 
2019: 21. 1., 4. 3., 6. 5., 17. 6., 2. 9., 21. 10. a 9. 12. 2019. 
 
4. Náplň činnosti dopravní komise 

Ing. Marcinov přítomné seznámil s body náplně činnosti DK a požádal je o případné doplnění návrhu, 
který je potřeba předložit RM k odsouhlasení. Následně přítomné požádal o podávání bodů k projednání 
na zasedání DK dle předloženého vzoru.  
 
5. Stavební úpravy ulice Tyršova  

Oddělením majetku (dále  jen „OM“) byla podána informace o vývoji prací na rekonstrukci ul. Tyršova, o 
průběhu jednání ohledně koordinace projekčních a stavebních prací v souvislosti s rekonstrukcí ul. 
Tyršova a plánovanou rekonstrukcí areálu Jesenické nemocnice. Předložena byla mj. situace s návrhem 
úpravy ul. Tyršova a vizualizace úprav areálu nemocnice. 
DK návrh prodiskutovala s ohledem na minimální šířkové parametry komunikace, zachování „zóny 30“, 
jednosměrný provoz vyjma úseku od křižovatky s ul. Alšova/Na Úbočí po vjezd do areálu nemocnice i 
zahrnutí prvků zeleně. Prodiskutován byl i záměr rekonstrukce areálu nemocnice, a to v souvislosti s 
provozem na navazujících komunikacích, připojení a průjezdnost areálu, pohyb pěších, obsazenost 
parkovacích stání zaměstnanci nemocnice, návštěvníky s ohledem na možnosti areálu nemocnice, 
včetně příjezdu po dobu stavby, únosnosti mostu na ul. Tyršova i samotné místní komunikace. 
Dopravní komise bere na vědomí přípravu projektové dokumentace a koordinace staveb. 
 
6. Různé 

6.1. Směna části pozemku parc. č. 1045/1 ve vlastnictví města Jeseník za část pozemku parc. č. 
1046 ve vlastnictví žadatele o směnu, oba v k.ú. Jeseník 

OM předložilo návrh ve věci směny uvedeného pozemku na ul. Vančurova u domu č.p. 538. Při 
projednání návrhu byl vznesen dotaz, zda nebyly provedeny stavební úpravy bez řádného povolení a 
vědomí příslušných orgánů i samotného OM s ohledem na odstranění vzrostlého živého plotu, snížení 
silničního obrubníku a přípravu plochy na parkovací stání. Ing. Marcinov doporučil předmětný bod 
stáhnout z programu zasedání do přezkoumání stavebního povolení pracovníky OM a opětovné 
předložení na příští zasedání DK. Po dohodě přítomných byl bod stažen z programu zasedání.  
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6.2 Organizace dopravy na účelových komunikacích na pozemcích parc. č. 1081/50, 1081/54 a 
1081/76 v k.ú. Jeseník (parkoviště u OD BILLA a navazující areál obchodního centra před 
LIDLem)“ 

Ing. Liberda informoval, že mezi zmíněnými účelovými komunikacemi bylo odstraněno oplocení a 
vzniklo tak dopravní propojení, kterému neodpovídá stávající úprava provozu. Na místě bylo provedeno 
šetření a vlastníci dotčených účelových komunikací byli vyzváni k provedení nápravy (obnovení 
původního oplocení-zajištění neprůjezdnosti mezi areály, případně úpravu dopravního značení). 
Dopravní komise bere informaci na vědomí. 
 
6.3 Organizace dopravy v křižovatce ul. U Jatek s ul. U Zahradnictví 

Ing. Liberda informoval, že obdržel podnět Policie České republiky k doplnění dopravního značení v 
předmětné křižovatce. Na místě bude svoláno šetření za účasti PČR a silničních správních úřadů. Doplnil, 
že v současné době není v křižovatce rozlišení svislým dopravním značením, platí tak pravidlo přednosti 
zprava. 

Dopravní komise bere informaci na vědomí. 
 
 
Přílohy zápisu: - náplň činnosti DK 
 
Zapsal: Macenauerová 
Schválil: Marcinov 
 


