
Zápis č. 14 
mimořádné zasedání dopravní komise dne 14. 10. 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 (při projednání bodů č. 1 a č. 2), 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 
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. Plán zimní údržby 
Aktuální návrh plánu zimní údržby (dále jen „plán ZÚ“) přednesl p. Baršč. 
DK po seznámení s návrhem plánu ZÚ upozornila na vhodné úpravy: 

 V bodě IX.  
o upravit text pod písm. b) „….Středisko údržby Šumperk, Cestmistrovství“ na text 

„….Středisko údržby Šumperk, Cestmistrovství Jeseník“ 
o vynechat konkrétní jména cestmistrů, ponechat pouze telefonní kontakty a e-mail 

dispecer.jesenik@ssok.cz 
 V bodě XI. odst. 6 zimní údržba autobusových zastávek 

o doplnit text „Fučíkova – lékárna 1x“  
o upravit text „Dukelská – koupaliště 2x“ na text „Dukelská – koupaliště 1x“ 

 
Návrh na usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města schválit plán zimní údržby dle uvedených poznámek.  
 
Hlasování: 
Pro: 5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.            
 
 
3. Dopravní studie na umístění cyklostezky na ul. Otakara Březiny – doplnění 
opětovné projednání na základě požadavku Rady města Jeseník, za účelem jednoznačného doporučení 
jedné z předložených variant 
Návrh stručně předneslo oddělení majetku (dále jen „OM“), doplnil jej garant DK s tím, že opětovné 
projednání bylo požadováno radou města, za účelem jednoznačného doporučení jedné z předložených 
variant. 
 

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: 1          proti: 3          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh nepřijala.            
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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: 3          proti: 1          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.                    
         
 
4. Různé 
Garant DK požádal všechny přítomné promyslet: 

a) případné úpravy ul. Poštovní a ul. Dittersdorfova v souvislosti s plánovaným provedením opravy 
povrchu těchto komunikací, 

b) úpravu provozu na Masarykově náměstí, a to zobousměrnění v současné době jednosměrné 
části mezi ul. Školní a ul. Tyršova. 

 
 
Termín dalšího plánovaného zasedání DK je stanoven na úterý 10. 11. 2020 od 15:00 hod.  
 
 
Zapsal: Macenauerová 
Schválil: Marcinov 
 


