
Zápis č. 10 
 zasedání dopravní komise dne 21. 1. 2020 v 15.00 hod. 

(Městský úřad Jeseník, Karla Čapka 1147/10, 5. podlaží, místnost č. 531A) 
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Přítomni: 
členové: Ing. Milan Marcinov, Petr Baršč, Tomáš Baťa, Ladislav Frgál, Ing. Jiří Vedra 
garant komise: Ing. Václav Urban 
tajemník komise: Ing. Katarína Macenauerová 
hosté: Ing. Kateřina Ivanová, Ing. Jiří Uher (pouze u projednání bodu programu č. 4), Ing. Luděk Cekr 
(CEKR CZ s.r.o., pouze u projednání bodu programu č. 4), Jiří Marek 
omluveni: - 
 
 
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 

 zápis z 9. zasedání DK s ohledem na svátky nebyl předložen radě města, kontrola případných 
vyplývajících úkolů bude provedena na příštím zasedání DK 

 
 
3. Žádost o vyhrazené parkování pro pana Tomáše Jangla na ul. Školní 
Návrh předložilo Oddělení majetku (dále jen „OM“). Jedná se o požadavek pana Tomáše Jangla (dále jen 
„žadatel“) o projednání vyhrazeného parkování pro 1-2 vozidla na ul. Školní v Jeseníku, parc. č. 2447 k.ú. 
Jeseník, cca na 1 rok, z důvodu rekonstrukce jeho současných parkovacích míst.  
DK předložený návrh prodiskutovala a mimo jiné konstatovala, že předložený materiál nebyl úplný, 
protože nebylo ani uvedeno, kde se nachází rekonstruovaná parkovací místa. Také pan Marek nevěděl, o 
jaké místa se jedná.  

 
Návrh na usnesení: 
Dopravní komise nedoporučuje radě města souhlasit s vyhrazením 1-2 parkovacích míst na ul. Školní v 
Jeseníku na dobu cca 1 roku z důvodu rekonstrukce stávajících parkovacích míst žadatele.  
 
Hlasování: 
Pro: 5          proti: 0          zdržel se: 0 
Dopravní komise návrh přijala.                    
 
 
4. Dopravní studie lokality u Pradědu 
Informaci k provedené studii podal jménem zpracovatele, společnosti CEKR CZ s.r.o., Ing. Luděk Cekr. 
Jmenovaný uvedl, že na základě smlouvy s Městem Jeseník společnost zpracovala studii možných ře-
šení, a to celkem ve 4 variantách. Tyto varianty byly postupně prezentovány a Ing. Cekrem okomento-
vány, včetně popisu současného stavu v území.  
Předložená řešení zahrnují 1 variantu s odsazenými stykovými křižovatkami a 3 varianty okružní kři-
žovatky, včetně nastíněných pěších tras a pohybu chodců. Bylo poznamenáno, že ani jedna z rozpraco-
vaných variant neumožní rozšíření ul. Dukelská o plnohodnotný odbočovací pruh pro vozidla odboču-
jící doleva na ul. Lipovská. Plnohodnotné řešení umožňuje pouze průsečná křižovatka, která ovšem 
vyžaduje zásah do soukromých majetků a demolice stávajících objektů.  
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DK předložený návrh zahrnující 4 varianty prodiskutovala mj. s ohledem na zásah do stávajících ploch, 
soulad se stávajícím územním plánem, plynulost silničního provozu i navazující pohyb chodců, zde 
upozornila na žádoucí oddálení přechodů pro chodce/míst pro přecházení od okružní křižovatky.  
Při prezentaci byla zmíněna i varianta řešení, kterou zpracoval Ing. Bac. K této variantě se zpracovatel 
předložené dopravní studie lokality u Pradědu vyjádří písemně.  
Poté Ing. Urban požádal členy komise o obecné ztotožnění s jednou z variant a také uvedl, že proble-
matika úpravy křižovatky bude také veřejně projednána se širokou veřejností. 
 
Návrh vyhodnocení předložené studie: 
DK se přiklání k řešení lokality okružní křižovatkou z předložených variant řešení. 
 
Hlasování: 
Pro: 4          proti: 0          zdržel se: 1  
Dopravní komise návrh přijala.                    
 
 
5. Různé 

5.1. Ing. Ivanová, pověřená vedením Odboru dopravy a silničního hospodářství upozornila, že pro pro-
vedení vodorovného dopravního značení před křižovatkou ul. Boženy Němcové s ul. Křižkovského, dle 
odsouhlasení radou města na 34. zasedání usnesením dne 2. 12. 2019 č. 1142, je nutné jeho stanovení 
opatřením obecné povahy, tedy procesem trvajícím cca 90dnů. Příslušná žádost nebyla doposud poda-
ná. 
OM bylo sděleno, že příslušnou žádost o stanovení podá v nejbližším možném termínu. 
 
5.2. Pan Frgál se dotázal, zda byly prověřeny parametry ul. Tkalcovská dle projednání na 9. zasedání DK, 
v  programovém bodě 3. 
Ing. Marcinov sdělil, že šířku vozovky změří a na příštím zasedání DK podá informaci. 
 
 
 

 
Termín dalšího plánovaného zasedání DK je stanoven na 30. 3. 2020 od 15:00 hod.  
 
 
Zapsal: Macenauerová 
Schválil: Marcinov 


