
Zápis č. 13 
 zasedání dopravní komise dne 08. 09. 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, Bc. Tomáš Baťa, Ladislav Frgál, Ing. Jiří Vedra 
garant komise: Ing. Václav Urban 
tajemník komise: Ing. Katarína Macenauerová 
hosté: Ing. Kateřina Ivanová, Bc. Šárka Urbanová, Jiří Marek, Pavel Reichl (projednání bodu č. 4) 
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 12/2020: 

 Rada města Jeseník na svém 60. zasedání konaném dne 13. 7. 2020 usnesením: 
o č. 1739 bere na vědomí zápis z dopravní komise č. 12 konané dne 9. 6. 2020, 
o č. 1740 souhlasí s umístěním dopravního zrcadla naproti výjezdu od koupaliště na ulici 

Dukelská. 
 
 
3. Rozšíření odstavných kapacit parkování Pod Chlumem 
Návrh Bc. Jaromíra Knotka přednesl předseda DK. Jedná se o:  

a) rozšíření parkoviště v prostoru pod Billou navazující na stávající parkoviště,  
b) úpravu parkovacích stání u obchodu s potravinami na sídlišti pod Chlumem, 
c) regulaci stání na ul. Zeyerova. 

DK návrh projednala. U rozšíření parkoviště pod Billou vidí problém zejména v majetkoprávním 
vypořádání. Současné řešení parkování u potravin je dle garanta komise pouze provizorní, projekčně je 
v řešení celá lokalita. Parkování na ul. Zeyerova bylo na zasedání DK již projednáváno. 

 
Návrh na usnesení a):  
Dopravní komise doporučuje radě města zabývat se lokalitou při parkovišti pod Billou, za účelem 
možnosti vytvoření nových parkovacích ploch. 
 
Hlasování: 
Pro: 4          proti: 0          zdržel se: 1 
Dopravní komise návrh přijala.                    
 
Návrh na usnesení b):  
Dopravní komise doporučuje radě města vyřešit parkovací plochy u obchodu s potravinami na sídlišti 
pod Chlumem. 
 
Hlasování: 
Pro: 0          proti: 5          zdržel se: 0 
Dopravní komise návrh nepřijala.                    
 
 
 
 



2/4 

 
4. Žádost o umístění dopravních zrcadel na ul. Alšova a Na Úbočí 
Návrh přednesl p. Pavel Reichl. Jedná se o: 

a) umístění dopravního zrcadla v místě výjezdu od nemovitostí č.p. 303, 280 a 289 (ul. Tyršova) 
na ul. Na Úbočí, 

b) umístění dopravního zrcadla na ul. Alšova, pro výjezd z ul. Na Úbočí.  
V obou místech není, s ohledem na stávající kamenné zdi i vzrostlou zeleň, dostatečný rozhled pro ři-
diče s povinností dát přednost v jízdě. 
DK návrh projednala s ohledem na stávající úpravu provozu (lokalita obytné zóny, tedy povolenou 
rychlostí max. 20km/h, a navazující jednosměrný provoz přes blízký železniční přejezd), kterou řidiči 
často nedodržují. Výjezd od nemovitostí bod a) není dle sdělení zástupců oddělení majetku (dále jen 
„OM“) místní komunikací, tedy netvoří s ul. Na Úbočí křižovatku, a dopravní zrcadlo by mělo být osa-
zeno na žádost a náklady obyvatel těchto domů.  Jiná situace je u  místa připojení ul. Na Úbočí k ul. Al-
šova, kde se jedná o připojení místních komunikací, tedy křižovatku, a v tomto případě je povinností 
zajistit dostatečný rozhled na vlastníkovi komunikace, tedy městu Jeseník. Hlasování členů DK neod-
povídá platné legislativě, když na křižovatce místních komunikací 2 členové nepodpořili umístění od-
razového zrcadla.  
 
Návrh na usnesení a):  
Dopravní komise doporučuje radě města umístění dopravního zrcadla na ul. Na Úbočí, pro výjezd od 
nemovitostí č.p. 303, 280 a 289 (ul. Tyršova). 
 
Hlasování: 
Pro: 4          proti: 1          zdržel se: 0 
Dopravní komise návrh přijala.                    
 
Návrh na usnesení b):  
Dopravní komise doporučuje radě města umístění dopravního zrcadla na ul. Alšova, pro výjezd z ul. Na 
Úbočí. 
 
Hlasování: 
Pro: 3          proti: 1          zdržel se: 1 
Dopravní komise návrh přijala.                    
 
 
5. Odstranění dopravní značky P4 Dej přednost v jízdě! v Jeseníku na ulici Za Podjezdem 
Návrh přednesl p. Ladislav Frgál. Jedná se o odstranění dopravní značky P4 Dej přednost v jízdě! 
v Jeseníku na ulici Za Podjezdem (křižovatka u firmy BOBISTAV) z důvodu její zbytečnosti a neúčelnosti. 
DK návrh projednala s ohledem na stávající úpravu provozu v dotčené lokalitě (jedná je o zónu 
s povolenou rychlostí max. 30km/h). Předmětné značení bylo osazeno jako součást jedné etapy stavby 
komunikací v této lokalitě, na kterou mají navazovat etapy další. Také byly uvedeny další nezbytné 
úpravy stávajícího značení, které by provedení návrhu vyvolalo. 
 
Návrh na usnesení:  
Dopravní komise doporučuje radě města odstranit dopravní značku P4 Dej přednost v jízdě! v Jeseníku 
na ulici Za Podjezdem. 
 
Hlasování: 
Pro: 1          proti: 2          zdržel se: 2  
Dopravní komise návrh nepřijala.                    
 
 
6. Proluka u tržnice u Masarykova náměstí 
Návrh předneslo OM.  Jedná se o návrh, který místo řeší jako uzavřenou parkovací plochu pro 19 par-
kovacích stání s maximem zeleně. Tato plocha by neměla fungovat jako veřejné parkoviště. Ulice za 
tržnicí by byla slepá s možností příjezdu na pozemek společnosti Web4Soft.  
DK předložený návrh projednala zejména s ohledem na zklidnění lokality, s přihlédnutím na nemož-
nost dalšího průjezdu a využití jako rezidentní parkování. 
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Návrh na usnesení:  
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit s řešením proluky jako rezidenční parkovací plochy s 
maximem zeleně. 
 
Hlasování: 
Pro: 3          proti: 1          zdržel se: 1  
Dopravní komise návrh přijala.                    
 

 

7. Vybudování 2 – 5 parkovacích míst k 5 bytovým apartmánům v budově č. p. 15, ul. Na Mýtince 
Návrh předneslo OM, které obdrželo žádost o vybudování parkovacích stání pro soukromé účely na 
pozemcích parc.č. 215 a 216 v k.ú. Seč u Jeseníka (tyto jsou ve vlastnictví města), případně pronajmutí 
těchto pozemků za účelem vybudování parkovacích stání pro soukromé účely. 
DK předložený návrh projednala s ohledem na skutečnost, že se jedná o místo v křižovatce stávajících 
místních komunikací ul. Na Mýtince a ul. Strmá. Prodiskutován byl také současný stav těchto komunikací 
(šířka, podélný a příčný sklon, odvedení povrchových vod apod.) i jejich případné další úpravy.  
  
Návrh na usnesení č. 1: 
Dopravní komise nesouhlasí s vybudováním 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. 
 
Hlasování: 
Pro: 5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.                    
 
 
Návrh na usnesení č. 2: 
Dopravní komise doporučuje radě města neschválit 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. 
 
Hlasování: 
Pro: 5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.                    
 
 

8. Plánovaná výstavba technické vybavenosti – dopravní infrastruktury pro budoucí rodinné 
domy v lokalitě Nová II.  – doplnění (Technická vybavenost na parc. č. 268/5 v k.ú. Seč u Jeseníka) 

Návrh předneslo OM. Jedná se o záměr investora p. Kamila Prášila vybudovat infrastrukturu pro budoucí 
4 RD, který byl na zasedání DK již předložen a měl být doplněn o bezpečné vyhýbání vozidel v připojení 
navržené komunikace k ul. Nová, dostatečné odstupy komunikace včetně všech bodů výhybny od 
oplocení a obalové křivky prokazující bezpečné a plynulé najíždění a vyhýbání vozidel. 

DK doplněný návrh projednala. Prodiskutovala s výtkami také návrh stanovené místní úpravy provozu 
(trvalé dopravní značení), kdy doporučuje umístění zóny s dopravním omezením (30km/h) již u 
připojení ulice Nová na krajskou komunikaci II/453. 

 

Návrh na usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit s navrženým řešením dopravní infrastruktury p. Ka-
mila Prášila z pohledu města jako budoucího vlastníka. 
 
Hlasování: 
Pro: 5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.                    
 

 

 

9. Dopravní studie na umístění cyklostezky na ul. Otakara Březiny - doplnění 
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Návrh předneslo OM.  Jedná se o dopravní studii na umístění cyklostezky na ul. Otakara Březiny, která 
byla na zasedání DK již předložena i projednána ve třech variantách. Kromě původních variant, jako 
čtvrtá varianta, byl předložen záměr na omezení provozu, tzn. vyloučení automobilové dopravy a 
ponechání komunikace pouze v režimu cyklostezky.  

DK předložený návrh projednala, včetně vyloučení automobilové dopravy se kterým jednoznačně 
nesouhlasila, s ohledem na stávající situaci v místě i navazujících lokalitách, připojení k stávajícím 
komunikacím, hustotu současného silničního provozu.  

 
Návrh na usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit s přípravou dalších stupňů projektové dokumentace 
pro vybudování chodníku dle varianty č. 4 s vyloučením automobilové dopravy na místní komunikaci 
Otakara Březiny v Jeseníku. 
 
Hlasování: 
Pro: 0          proti: 5          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh nepřijala.                    
 
 
10. Různé 
Předseda DK požádal všechny přítomné promyslet do příštího zasedání DK parkování obytných přívěsů 
na území města s ohledem na požadavky města, kapacitu parkovacích ploch a legislativní možnosti. Na 
všech vjezdech do Jeseníku je dopravním značením na celém území města zakázáno parkování obytných 
přívěsů. Pouze v zóně Za Podjezdem je odstavné parkoviště pro nákladní vozidla umožňující také toto 
parkování. V rozporu s uvedeným značením jsou na parkovišti za Jesenkou určené plochy pro parkování 
obytných přívěsů. 
 
 
Termín dalšího plánovaného zasedání DK je stanoven na úterý 10. 11. 2020 od 15:00 hod.  
 
 
Zapsal: Macenauerová 
Schválil: Marcinov 
 


