
Zápis č. 12 
 zasedání dopravní komise dne 09. 06. 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 (do projednání bodu č. 5), Bc. Tomáš Baťa, Ladislav Frgál, Ing. 
Jiří Vedra 
garant komise: Ing. Václav Urban 
tajemník komise: Ing. Katarína Macenauerová 
hosté: Ing. Kateřina Ivanová, Ing. Bc. Monika Nepejchalová, 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 
Kontrola úkolů vyplývajících ze zasedání DK 11/2020: 

 Rada města Jeseník na svém 56. zasedání konaném dne 25.05.2020 usnesením: 
o č. 1592 bere na vědomí zápis z dopravní komise č. 11 konané dne 04.05.2020 
o č. 1593 souhlasí se zrušením přechodu pro chodce v křižovatce ul. Dittersdorfova s ul. 

Poštovní  
 
 
3. Dopravní zrcadlo naproti výjezdu z parkoviště od koupaliště na ulici Dukelská 
Návrh přednesl p. Frgál. Jedná se o umístění dopravního zrcadla naproti výjezdu z parkoviště od 
koupaliště na ulici Dukelská z důvodu špatného výhledu do křižovatky kvůli zaparkovaným vozidlům. 

 
Návrh na usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města umístění dopravního zrcadla naproti výjezdu od koupaliště na 
ulici Dukelská. 
 
Hlasování: 
Pro: 5          proti: 0          zdržel se: 0 
Dopravní komise návrh přijala.                    
 
 
4. Plánovaná výstavba technické vybavenosti – dopravní infrastruktury pro budoucí rodinné do-
my v lokalitě Nová II. – doplnění (Technická vybavenost na parc. č. 268/5 v k.ú. Seč u Jeseníka)  
Návrh předneslo Oddělení majetku (dále jen „OM“). Jedná se o záměr investora p. K. Prášila, který plá-
nuje v lokalitě ul. Nová vybudovat infrastrukturu pro budoucí 4 RD. Podklady předložené na 9. zase-
dání DK měly být doplněny o bezpečné vyhýbání vozidel v připojení navržené komunikace k ul. Nová, 
dostatečné bezpečnostní odstupy komunikace od oplocení, prokazující obalové křivky a hydrologický 
posudek – hladina spodní vody a navazující návrh odvodnění (možnost zásaku).  
DK po prozkoumání předložených podkladů konstatovala, že prostor k vyhýbání vozidel podle zákresu 
není průkazný, údaje šířkového uspořádání pozemní komunikace v místě připojení ke stávající místní 
komunikaci nejsou uvedené. Zajištění dostatečných odstupů není prokázáno, zůstaly uvedeny původní 
údaje. Také vlečné křivky zůstaly původní. Dle závěrů hydrogeologického posudku je zasakování 
v místě možné. Závěrem bylo dodáno, že dle údajů uvedených u osoby „zodpovědný projektant“ není 
tento oprávněn ke zpracování dokumentace dopravních staveb.  
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Návrh na usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit s navrženým řešením dopravní infrastruktury p. 
Kamila Prášila z pohledu města jako budoucího vlastníka. 
 
Hlasování: 
Pro: 0          proti: 4          zdržel se: 1  
Dopravní komise návrh nepřijala.                    
 
 
5. Dopravní studie Nerudova - doplnění 
Návrh předneslo OM. Bylo sděleno, že vzhledem k problematické situaci ohledně parkování v lokalitě ul. 
Nerudova a Zlatá stezka, byly vypracovány 2 varianty rozšíření parkovacích míst. Druhá varianta byla 
přizpůsobena návrhu architektky.  
DK návrh a předložené varianty projednala s ohledem na bezpečnost silničního provozu, zejména 
možnosti výjezdu z parkovacích ploch, dále kapacitu navržených parkovacích ploch, maximální využití 
zpevněných ploch, stávající možnosti parkování (soukromé pozemky, garáže) i využívání parkovacích 
ploch současných. DK konstatovala, že předložené varianty obsahují závažné nedostatky s ohledem na 
platnou legislativu. 
 
Návrh na usnesení:  
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit s přípravou dalších stupňů projektové 
dokumentace pro vybudování nových parkovacích míst dle varianty č. 2 v lokalitě ul. Nerudova, Zlatá 
stezka. 
 
Hlasování: 
Pro: 0          proti: 4          zdržel se: 1  
Dopravní komise návrh nepřijala.                    
 
 
6. Dopravní studie na umístění cyklostezky na ul. Otakara Březiny – doplnění  

Návrh předneslo OM.  Dopravní studie předložena na 8. zasedání DK byla přepracována. Předloženy 
byly 3 varianty, všechny s jednosměrným provozem vozidel ve směru do centra města.  
První varianta: samostatný chodník, prostor pro vozidla a cyklisty ve směru do centra města, a koridor 
pro cyklisty ve směru z centra města, oddělený od pruhu pro vozidla vodorovným dopravním znače-
ním. Druhá varianta: samostatný chodník, prostor pro vozidla a cyklisty ve směru do centra města, a 
koridor vyznačený piktogramem „cyklisti“ pro směr z centra. Třetí varianta: Stezka pro chodce a cyk-
listy, prostor pro vozidla.  
DK předložené varianty projednala s ohledem na bezpečnost všech účastníků silničního provozu. 
 

a) Návrh na usnesení:  
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit s přípravou dalších stupňů projektové 
dokumentace pro vybudování chodníku dle varianty č. 1 s protisměrným koridorem pro cyklisty na 
místní komunikaci Otakara Březiny v Jeseníku. 
 
Hlasování: 
Pro: 2          proti: 1          zdržel se: 1  
Dopravní komise návrh nepřijala.                    
 

b) Návrh na usnesení:  
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit s přípravou dalších stupňů projektové 
dokumentace pro vybudování chodníku dle varianty č. 3 se samostatným pruhem pro chodce a 
cyklisty. 
 
Hlasování: 
Pro: 2          proti: 1          zdržel se: 1  
Dopravní komise návrh nepřijala.                    
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7. Špatné rozhledové poměry v křižovatce Boženy Němcové – Mahenova 
Návrh předneslo OM, které obdrželo podnět ohledně špatných rozhledových poměrů na křižovatce ul. 
Boženy Němcové a Mahenovy. Po revitalizaci sídliště 9. května brání přístřešek na separační kontejnery 
výhledu jak z ulice B. Němcové, ve směru od ul. Dukelská, tak z ul. Mahenovy směrem na ul. B. Němcové.  
DK předložený návrh projednala s ohledem na ustanovení platných právních předpisů týkajících se 
rozhledových poměrů a souvisejících parametrů pro danou lokalitu, která je užívána v režimu obytné 
zóny, tedy zóny s maximální rychlostí vozidel 20km/h. Pro lokalitu obytné zóny jsou rozhledové poměry 
v řešené křižovatce vyhovující. 
  
Návrh na usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města navrhnout opatření pro zlepšení rozhledových poměrů 
v křižovatce ul. B. Němcové a ul. Mahenova. 
 
Hlasování: 
Pro: 0          proti: 4          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh nepřijala.                    
 
 

8. Různé 
8.1.  
Ing. Ivanová se dotázala, zda je v řešení vyznačení stanoveného vodorovného dopravního značení na ul. 
Boženy Němcové, před ul. Křižkovského. OM bylo sděleno, že provedení je urgováno u zhotovitele TS 
Jeseník. 
 
8.2.  
Ing. Urban podal informaci o změnu úseku zpoplatněného parkování vozidel na dolní ul. Dukelská. Nově 
bude parkování vozidel zpoplatněno v celém úseku jmenované komunikace. Výhrady k uvedené změně 
členy DK vyslovené nebyly. 
 
 
Termín dalšího plánovaného zasedání DK je stanoven na 08. 09. 2020 od 15:00 hod.  
 
 
Zapsal: Macenauerová 
Schválil: Marcinov 
 


