
Zápis č. 23 
zaseda ní  dopravní  komise dne 04.05. 2022 od 15:00 hod. 

(Me stský  ú r ad Jesení k, Karla Č apka 1147/10, 5. podlaz í , mí stnost č . 531A) 
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Pr í tomni: 
č lenove : Ing. Milan Marčinov, Bč. Toma s  Baťa, Petr Bars č , Ing. Jir í  Vedra, Ladislav Frga l 
garant: Ing. Va člav Urban 
tajemní k komise: Ing. Katarí na Mačenaúerova  
hoste : Ing. Kater ina Ivanova , Ing. Bč. Monika Orlova , Ing. Jir í  Uher (pr í tomen projedna ní  bodú č . 3, 7 a 8) 
 
 
Program: 
1. Zahájení 
Pr edseda dopravní  komise (da le jen „DK“) Ing. Marčinov pr iví tal pr í tomne  a konstatoval, z e zaseda ní  DK 
je úsna s ení sčhopne . Tí mto zaha jil jedna ní .  
 
 
2. Kontrola úkolů 
Kontrola ú kolú  výplý vají čí čh z 21. a 22. zaseda ní  DK, provedene m v roče 2022: 

 Rada me sta Jesení k (da le jen „RM“) na sve m 112. zaseda ní  konane m dne 28. 02. 2022 úsnesení m 
č . 

o 3179 bere na ve domí  za pis z 21. zaseda ní  dopravní  komise, konane ho dne 13. 12. 2021 
o 3180 soúhlasí  se zpračova ní m projektove  dokúmentače pro zklidne ní  dopravý na úl. 

Dittersdorfova  
o 3181 soúhlasí  s povolení  zvla s tní ho úz í va ní  na výhrazení  1 parkovačí ho mí sta pro 

vozidlo RZ 7M0 1671 pro drz itele prú kazú ZTP/P na úliči Zeýerova v Jesení kú na dobú 
úrč itoú do 31.12.2022 

 RM na sve m 116. zaseda ní  konane m dne 12. 04. 2022 úsnesení m č . 
o 3259 bere na ve domí  za pis z dopravní  komise č . 22 konane  dne 16. 02. 2022 
o 3260 soúhlasí  s prodloúz ení m povolení  zvla s tní ho úz í va ní  na výhrazení  1 parkovačí ho 

mí sta pro konkre tní  vozidlo RZ 6M4 8374 na úliči Zeýerova v Jesení kú na dobú úrč itoú 
do 31.12.2022 

o 3261 nevýhovúje z a dosti pana P. H. o zme nú dopravní ho znač ení  na úl. Nerúdova a 
Dobrovske ho 

o 3262 nesoúhlasí  s ú pravoú provozú v lokalite  výmezene  úl. Nerúdova a Zlata  stezka na 
jednosme rný  ve sme rú od úl. Húsova po úl. Nerúdova a úl. Zlata  stezka zpe t na úl. Húsova, 
a to v ú sekú od kr iz ovatký úl. Nerúdova s úl. Nerúdova za objektem č .p. 1221 po 
kr iz ovatkú úl. Zlata  stezka s úl. Húsova 

o 3263 bere na ve domí  informači o pr í pravú za me rú „Zastavovačí  stúdie lokalitý 
Kalvodova, Jesení k“ 

 Dle sde lení  Odde lení  majetkú (da le jen „OM“) býl bod 3. Na vrh na úmí ste ní  okrúz ní  kr iz ovatký v 
mí ste  stýkú úl. Vodní , Gogolova a Týrs ova, projedna n na 22. zaseda ní , RM pr edloz en, tato ale 
poz adovala poskýtnútí  projektove  dokúmentače od. Ing. Hvorečke ho. Bod býl tedý ze zaseda ní  
RM staz en. 
Poz adovanoú dokúmentači poskýtl Ing. Marčinov na 23. zaseda ní  DK, kteroú take  pr edal na OM.  

 
 
3. Návrh na umístění zákazů stání pro vozidla kategorie N1 na sídlištích 
OM předložilo k projednání návrh na úmístění zákazů stání pro vozidla kategorie N1 na sídlištíčh v Je-
seníkú. Sdělilo, že tato vozidla jsoú většinoú firemní, velkýčh rozměrů a zabírají parkovačí místa rezi-
dentům, kterýčh je na našičh sídlištíčh i tak velký nedostatek. Často se stává, že jedna býtová jednotka 
zabírá i víče než 2-3 parkovačí místa. Vozidla kategorie N1 bý býla ze sídlišť výmístěna a parkování pro 
býdlíčí bý mohlo být dostúpnější a jednodúšší. Je však otázkoú, zda sitúači řešit značkami zónovými či 
úmístit DZ na jednotlivýčh parkovištíčh. Zákaz navrhújeme poúze noční. 
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DK návrh prodiskútovala s ohledem na soúvisejíčí aspektý. Konkrétně možné vlastničtví vozidel N1 ne-
jen podnikajíčími, ale i soúkromými osobami, přičemž se jedná o široký okrúh vozidel  mj. osobníčh 
v neznámém počtú. Dále s množstvím lokalit, výžadújíčíčh omezení parkování, a také potřebú alterna-
tivý pro parkování úvedenýčh vozidel.  
OM bod předložila „na vědomí“. Projednán búde po doplnění nezbýtnýčh údajů, mj. úrčení parametrů 
k výběrú lokalit k omezení parkování vozidel N1. 
 
Dopravní komise bere na vědomí. 
 
 
4. Žádost o prodloužení povolení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZTP na ul. 
Klicperova 
OM předložilo k projednání žádost paní MUDr. Střasličkové o prodloúžení povolení zvláštního úžívání - 
výhrazené parkovačí místo pro držitele ZTP na stávajíčím parkovišti, pozemek p.č. 2289/2, k.ú. Jeseník, 
úl. Kličperova. Při místním šetření býlo dohodnúto, že dojde k posúnú stávajíčího značení, které je úmís-
těno spíše za kontejnerý než ú krajního místa. Prodloúžení je požadováno do 31.12.2024. V lokalitě je v 
soúčasné době čhýstána další etapa revitalizače, která bý měla započít v létě. V průběhú stavbý búde 
pravděpodobně parkování zčela znemožněno, probíhá ověřování na OI. 
DK návrh prodiskútovala s ohledem na požadavký platnýčh právníčh předpisů, zejména nútnost pří-
mého přístúpú na čhodník z výhrazeného stání, a také s ohledem na plánované provedení stavbý „revi-
talizače sídliště“. 
 
Návrh na úsnesení:  
Dopravní  komise nedoporúč úje rade  me sta soúhlasit s prodloúz ení m výhrazene ho parkovačí ho mí sta 
pro drz itele ZTP a vozidlo s RZ 1M8 6159 na úliči Kličperova v Jesení kú do 31.12.2024, a to s ohledem 
na prova de ní  stavbý „revitalizače sí dlis te “. 
 
Hlasování: 
Pro: 5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.   
 
 
5. Žádost o prodloužení povolení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZTP na ul. Lipov-
ská 
Jedná se o žádost pana Mečnera o prodloúžení povolení zvláštního úžívání - výhrazené parkovačí místo 
pro držitele ZTP na stávajíčím parkovišti, do 31.12.2024. V místě je v soúčasnosti úmístěno jako krajní 
stání výhrazené parkování pro ZTP obečně, vedlejší pro konkrétní RZ. 
Navržený bod býl OM stažen. 
 
Dopravní komise bere na vědomí. 
 
 
6. Žádost o prodloužení povolení zvláštního užívání komunikace - vyhrazené parkovací stání pro 
držitele průkazu ZTP na ul. Palackého 
OM předložilo k projednání žádost paní Mgr. Petrý Jeřábkové, Jeseník o prodloúžení povolení zvláštního 
úžívání – výhrazeného parkování pro držitele průkazú ZTP a vozidlo RZ 5M6 5761 na místní komúnikači 
Palačkého (parč. č. 2428/9, k.ú. Jeseník) o 3 roký. Platné rozhodnútí o úmístění 1 podélného stání o šířče 
2,3 m a délče 7 m býlo do 31.12.2021. Dle normý ČSN 73 6056 má mít podélné stání pro držitele průkazú 
ZTP šíři 3,5 m. V tomto případě proběhlo v minúlosti místní šetření a býla údělena výjimka, jelikož 
žadatelka není na invalidním vozíkú, nepotřebúje manipúlační prostor 1,5 m a šíře vozovký to ani 
neúmožňúje. Toto býlo ovšem výhodnočeno jako počhýbení a na novém místním šetření býlo 
dohodnúto, že dojde k přesúnú parkovačího místa na stávajíčí parkoviště ú Aldaronú. Přesún 
dopravního značení zajistí město na své nákladý jako projev dobré vůle. Ke sčhválení na původním místě 
nemělo nikdý dojít. Paní Jeřábková sitúači nakoneč počhopila a se změnoú soúhlasila. 
DK návrh projednala s ohledem na požadavký platnýčh právníčh předpisů, parametrý výhrazeného 
stání, vhodnost jeho úmístění/význačení. Vzhledem ke skútečnosti, že význačení vyhrazeného stání je 
navrženo v blízkosti křižovatký místníčh komúnikačí, DK doporúčila doplnit také vodorovné dopravní 
značení V 13 Šikmé rovnoběžné čárý v navazújíčím okolí křižovatký. 
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Návrh na úsnesení:  
Dopravní komise doporúčúje radě města soúhlasit s přesúnem a novým povolením zvláštního úžívání 
na výhrazení 1 parkovačího místa pro vozidlo RZ 5M6 5761 pro držitele průkazú ZTP na úliči Palačkého 
v Jeseníkú na dobú úrčitoú do 31.12.2024.  
 
Hlasování: 
Pro: 5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  
 
 
7. Žádost o zjednosměrnění na ul. Mánesova 
OM předložilo k projednání žádost paní Jeřábkové o zjednosměrnění úl. Mánesova a to z důvodú          
údajného velkého provozú v oboú směrečh při příjezdú a odjezdú ze základní školý Božený Němčové. 
Uliče je úzká a paní úvádí, že se vozidla těžče výhýbají a najíždějí na zeleň při kraji vozovký, kteroú ničí.  
OM k ve či doplnilo, z e s z adatelkoú nesoúhlasí . Uliče ú zka  je, ale parkújí  zde vlastní či domú , kter í  tra vní k 
rozjí z de jí . Naproste  minimúm rodič ú  pr ijí z dí  ke s kole z opač ne  straný, tedý po Ma nesove  sme r B. 
Ne mčove . 
DK na vrh prodiskútovala s ohledem na sta vají čí  dopravní  sitúači v mí ste  i stav komúnikače.  
 
Návrh na úsnesení:  
Dopravní  komise doporúč úje rade  me sta nevýhove t z a dosti paní  Jer a bkove  o zjednosme rne ní  úl. 
Ma nesový v Jesení kú. 
 
Hlasování: 
Pro: 5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  
 
 
8. Návrh na přesun přechodu pro chodce na ul. O. Březiny 
OM předložilo k projednání návrh na přesún přečhodú ú Zdravé kavárný na křižovatče úl. Vodní a O. 
Březiný. Stávajíč přečhod je nebezpečný, nestandardní a dloúhý. Navrhúje přečhod víče narovnat, smě-
řovat do zahradý v majetkú města ú býtového domú č.p. 225 a v místečh nýnějšího opločení       úmístit 
pěšinú spojújíčí přečhod s lávkoú. Opločení, brána a vjezd k domú č.p. 225 bý se posúnúlý víče do za-
hradý. Přečhod bý se tak zkrátil a býl bý bezpečnější. Řešení je v soúladú s úrbanističko-dopravním po-
soúzením úl. Vodní.  
DK návrh projednala s ohledem na bezpečnost všečh účastníků silničního provozú a požadavký platnýčh 
právníčh předpisů, zejména parametrý křižovatký místníčh komúnikačí, možnost úmístění přečhodu 
s odpovídajíčími rozhledovými parametrý a jeho nezbýtné význačení ve smýslú bezbariérovosti a ná-
vaznosti pěšíčh tras. 
 
Návrh na úsnesení:  
Dopravní komise doporúčúje radě města soúhlasit se zadáním projektové dokúmentače na úpravú 
přečhodú pro čhodče na úl. O. Březiný v soúladú s úrbanističko-dopravním posoúzením úl. Vodní. 
 
Hlasování: 
Pro: 5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  
 
 
9. Různé 
9.1. Problematika r es ení  zajis te ní  parkovačí čh mí st pr i realizači stav. za me rú  – úde lova ní  vý jimek z OTP 
(obečne  tečhničký čh poz adavkú ) 
 
OM předložilo k projednání problematikú týkajíčí se řešení zajištění parkovačíčh míst stavebníčh 
záměrů v návaznosti na platnoú stavební legislativú, jejíž ústanovení nejsoú investoři sčhopni splnit a 
obračí se s žádostmi na město. OM požádalo DK o návrh, jak sitúači řešit. 
DK věč prodiskútovala s přihlédnútím ke skútečnosti, že k projednání je příslúšný Odbor investič a 
majetkú společně s investorý a stavebním úřadem. DK nenašla během tohoto zasedání způsob, jak 
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obečně tento problém řešit. Jako možné řešení býl shledán návrh Ing. Uhra výúžít několik parkovačíčh 
míst na ploše za Jesenkoú pro případné výhrazení potřebnýčh parkovačíčh míst.   
 
OM bod předložila „na vědomí“.  
 
Dopravní komise bere na vědomí. 
 
 
9.2. Obnova mí stní čh komúnikačí  úl. Pos tovní  a Dittersdorfova 
OM předložilo na vědomí investiční záměr „Obnova místníčh komúnikačí úl. Poštovní a Dittersdorfova“. 
Oprava komúnikače se provádí z důvodú špatného stavú obrúsné vrstvý a obrúb. Rozsah opravy je v 
délče čča 470 m. Jedná se o výměnú stávajíčí obrúsné vrstvý komúnikače v tl. 5 čm a obnovú stávajíčíčh 
obrúbníků formoú výtrhání a znovú položení do původního stavú s odstraněním poničenýčh kúsů a 
doplněním novýčh za poničené. Při výměně obrúbníků músí být rozebrán čhodník z žúlové kostký v 
šířče 0,5 m. Po výměně obrúb búde čhodník zadlážděn z původní očištěné žúlové kostký. Zároveň búde 
doplněn 1-řádek ze žúlovýčh kostek na místečh, kde není a tam, kde je provedena jeho obnova formú 
vytrhání a znovú položení do původního stavú s odstraněním poničenýčh kúsů a doplněním novýčh za 
poničené. Sklon komúnikače v příčném i podélném směrú zůstane stávajíčí. Štěrbinový žlab na úl. 
Poštovní búde odstraněn bez náhradý. Čhodník z žúlové kostký před poštoú búde předlážděn do nové 
podkladní vrstvý. Stávajíčí vodorovné dopravní značení po pokládče nové asfaltové vrstvý búde 
obnoveno. 
Poté v soúvislosti předložilo návrh dopravního zklidnění - stanovení rýčhlostního limitú 30 km/h, a to 
búď v čelém rozsahú úl. Poštovní – Dittersdorfova, anebo poúze v úsekú úl. Dittersdorfova s ohledem na 
přečhod pro čhodče v prostorú školký.  
DK návrh prodiskútovala s ohledem na bezpečnost silničního provozú i soúvislosti s prováděním 
plošného omezení rýčhlosti, vše v návaznosti na stav komúnikačí v místě (délkú úsekú, čharakter a 
parametrý komúnikačí, existenči čhodníkú i absenči stavebního význačení začátkú a konče „zóný“). 
 
Návrh na úsnesení č. 1:  
Dopravní  komise bere na ve domí  informače o probí hají čí m investič ní m za me rú „Obnova mí stní čh 
komúnikačí  úl. Pos tovní  a Dittersdorfova“. 
Dopravní  komise doporúč úje rade  me sta soúhlasit se stanovení m dopravní ho znač ení  „Nejvýs s í  
dovolena  rýčhlost 30“ v čele m ú sekú úlič Pos tovní  a Dittersdorfova ú za me rú „Obnova mí stní čh 
komúnikačí  úl. Pos tovní  a Dittersdorfova“. 
 
Hlasování: 
Pro:   0          proti: 5          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh nepřijala. 
 
Návrh na úsnesení č. 2:  
Dopravní  komise bere na ve domí  informače o probí hají čí m investič ní m za me rú „Obnova mí stní čh 
komúnikačí  úl. Pos tovní  a Dittersdorfova“. 
Dopravní  komise doporúč úje rade  me sta soúhlasit se stanovení m dopravní ho znač ení  „Nejvýs s í  
dovolena  rýčhlost 30“ v mí ste  pr ečhodú pro čhodče ú s kolký na úl. Dittersdorfova ú za me rú „Obnova 
mí stní čh komúnikačí  úl. Pos tovní  a Dittersdorfova“. 
 
Hlasování: 
Pro:   4          proti: 1          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala. 
 
 
9.3. Z a dost o povolení  výhrazene ho parkovačí ho mí sta pro drz itele ZTP na úl. Halasova 
OM předložilo k projednání žádost pana Vičíka o povolení zvláštního úžívání - výhrazeného parkovačího 
místa pro držitele ZTP na stávajíčím parkovišti, pozemek p.č. 1024/1, k.ú. Jeseník, úl. Halasova proti 
zadnímú včhodú Bezrúčova č.p. 646/27. Povolení je požadováno do 31.12.2024. Jedná se o krajní místo, 
v případě sčhválení músí dojít k přeznačení čelého kolmého stání. Bezbariérovost přístúpú na čhodník 
dostačújíčí. S ohledem na připravovanoú revitalizači doporúčújeme sčhválit poúze na 1 rok nebo s pod-
mínkoú rozhodnútí kdýkoliv změnit. 
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DK návrh projednala s ohledem na požadavký platnýčh právníčh předpisů, parametrý výhrazeného 
stání, vhodnost jeho úmístění/význačení. Doporúčila přímo v terénú najít vhodné místo k význačení 
předmětného stání. 
 
Návrh na úsnesení:  
Dopravní komise doporúčúje radě města soúhlasit s povolením zvláštního úžívání pro výhrazené 
parkovačí místo pro držitele ZTP a vozidlo s RZ 8P4 8189 na úliči Halasova v Jeseníkú do 31.12.2023, 
s podmínkoú nalezení vhodného místa. 
 
Hlasování: 
Pro:   5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  
 
 
9.4. Význač ení  parkovačí čh sta ní  na úl. Tova rní  ú búdový me stske ho ú r adú  
Ing. Marčinov k dotazú diskútovane m pod bodem 9.5. na 22. zaseda ní  DK sde lil, z e dopravní  stí ný jsoú 
význač ený v mí ste  pú vodní čh vstúpú  na soúkromý  pozemek. S ohledem na nový  stav lze sta vají čí  
vodorovne  dopravní  znač ení  úpravit. 
 
Dopravní komise bere na vědomí.  
 
 
9.5. Dodrz ova ní  a kontrola svisle ho dopravní ho znač ení  „Za kaz vjezdú vs ečh vozidel v oboú 
sme rečh“ s dodatkovoú tabúlkoú E 13 Text nebo sýmbol „Vjezd na vjezdove  povolení  Me U  Jesení k na 
ú zemí  me sta, napr . na úl. Týrs ova  
Ing. Marčinov sezna mil pr í tomne  se stí z ností  obč anú  na nemoz nost za sobova ní  firem súbjektý bez 
sí dla/býdlis te  v lokalita čh s vý s e úvedený m znač ení m.  
V diskúzi býlo konstatova no, z e k úmoz ne ní  za sobova ní  sta vají čí čh prodejen je nútne  pr edloz it povolení  
me sta. Zva z ený býlý moz nosti pr í padne  ú pravý znač ení  a pr í padna  zme na OZV me sta Jesení k č . 6/2019 
vč etne  výhla s ký č . 1/2020, ktere  obsahújí  ú dajne  nejen forma lní , ale i faktičke  nedostatký. Da le býlo 
sde leno, z e ze straný stra z ní kú  Me stske  poličie je postúpova no proti r idič ú m osobní čh vozidel v rozporú 
s platnoú OZV.  
OM projedna  čeloú problematikú s ODSH.  
 
Dopravní komise bere na vědomí.  
 
 
 
 
Ing. Marčinov úkonč il zaseda ní  DK. 
 
Termí n dals í ho pla novane ho zaseda ní  DK je stanoven na 08. 06. 2022 (středa) od 15:30 hod.  
 
Zapsal: Mačenaúerova  
Sčhva lil: Marčinov 
 


