
Zápis č. 6 
 zasedání dopravní komise dne 17. 6. 2019 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. arch. Sara Al-Wahaishi, Ing. Bc. Monika Nepejchalová, Ing. Josef Liberda 
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 

2.1. Kontrola úkolů vyplývajících ze zasedání DK 05/2019: 
 Rada města Jeseník (dále jen „RM“) na svém 17. zasedání konaném dne 10. 6. 2019 usnesením: 

o č. 612 vzala na vědomí zápis č. 5 DK ze zasedání konaném dne 6. 5. 2019 
o č. 613 uložila oddělení majetku prověřit u dotčených orgánů státní správy možnost 

umístění svislého dopravního značení B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel 
s dodatkovou tabulkou E13 Text nebo symbol „Mimo dopravní obsluhy“ v úseku od ulice 
U Kasáren po „křížek“, a to oboustranně 

o č. 614 nesouhlasí se zřízením připojení v rámci navrženého dopravního řešení záměru 
novostavby samoobslužné myčky osobních aut investora - společnosti Ambulantní 
služby spol. s r.o. z důvodu negativního vlivu na dopravní situaci v prostoru 

o č. 615 nesouhlasí s opatřením pro zklidnění dopravy v celé lokalitě ul. Erbenova, 
Sládkova, na Stráni, Habrová, Rudná v Jeseníku 

o č. 616 souhlasí se stanovením částečného podélného stání na chodníku po levé straně ve 
směru do kopce na ulici Nerudova v Jeseníku 

o č. 617 ukládá oddělení majetku zajistit úpravu lávky za účelem zlepšení rozhledových 
poměrů (odstranění betonových zídek u schodů) při přecházení z ul. Šumperská na ul. 
Nábřežní 

o č. 618 ukládá oddělení majetku prověřit u dotčených orgánů státní správy možnost 
stanovení místní úpravy provozu – umístěním svislého dopravního značení IP 10a Slepá 
pozemní komunikace na začátek ul. U Sokolovny (v blízkosti připojení k silnici I/44 ul. 
Šumperská) v Jeseníku 

2.2. Kontrola vybraných úkolů vyplývajících ze zasedání DK 12/2018 – 04/2019: 
 Stavební úpravy ul. Tyršova – informaci podala Ing. Bc. Monika Nepejchalová. Zpracovatelem 

projektové dokumentace byl navýšen rozpočet na rekonstrukci jmenované ulice. Pod povrchem 
komunikace bylo odkryto podloží, které je nevhodné, možnost získání dotace se ale vztahuje 
pouze na povrchové úpravy. Součástí stavby je také veřejné osvětlení, nová kanalizace, což cenu 
výrazně navyšuje, úprava podloží netvoří nejvyšší položku v rozpočtu. 

 Úprava křižovatky u hotelu Praděd - informaci podal garant komise. Pro zpracování a předložení 
návrhů řešení do konce září 2019 byla vybrána společnost CEKR CZ s.r.o. 

 Ul. Za kotelnou - informaci podala Ing. Bc. Monika Nepejchalová. V řešení je uzavření plánovací 
smlouvy na nejbližším zasedání zastupitelstva. 

 Obchodní galerie na ul. Bezručova - informaci podala Ing. Bc. Monika Nepejchalová. Příprava 
realizace pokračuje, ze strany Oddělení majetku bylo vydáno vyjádření k stavbě a na příštím 
zasedání DK poskytne předloženou aktuální projektovou dokumentaci. 
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 Dopravní plochy od areálu BILLA směrem k LIDLu - informaci podal Ing. Liberda. Odbor dopravy 
a silničního hospodářství obdržel žádost o stanovení dopravního značení, ve věci předloženého 
návrhu komunikuje s Policií ČR a zástupcem OD BILLA; návrh změny současného dopravního 
značení se upřesňuje.  

 
 

3. Zřízení parkoviště na ulici Boženy Němcové  
Návrh předložil člen DK p. Ladislav Frgál. Navrženo zřídit podélné parkovací místa na ul. Boženy 
Němcové v úseku od křižovatky s ul. Dukelská po křižovatku s ul. Mahenova. 
DK bod prodiskutovala s ohledem na realizaci stavby „revitalizace sídliště“ a podmínky poskytnuté 
dotace. Ing. Bc. Monika Nepejchalová sdělila, že navržené úpravy na udržitelnost stavby nemají vliv a 
oddělením majetku bude požádáno o stanovení souvisejícího dopravního značení. 
 

Návrh na usnesení: 
Dopravní komise doporučuje Radě města zřídit parkovací pruh na ulici Boženy Němcové. 
 

Hlasování: 
Pro: 5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.                    
 
 

4. Různé 

4.1. Předseda DK Ing. Marcinov vznesl dotaz k požadavkům a návrhům akcí: 

 Rozšíření vozovky ul. Za Pilou, kde RM na svém 113. zasedání dne 20.10.2017 usnesením č.  
3376 uložila oddělení majetku zpracování projektové dokumentace, na maximální možné 
rozšíření vozovky místní komunikace ulice Za Pilou ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu.  
Ing. Bc. Monika Nepejchalová sdělila, že projektová dokumentace je vypracována a provedení 
rozšíření vozovky bude navazovat na realizaci stavby vodovodu/kanalizace, která je společností 
VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. plánována na rok 2020. 

 Zápis z Ranního klubu ze dne 6.6.2018 na téma „Doprava na Jesenicku“:  
 Zadní cestička ke Kauflandu od sídliště - cestička není ve vlastnictví města, ale na setkání 

klubu bylo vedením města přislíbeno, že bude projednáno.  
Garant DK Ing. Urban sdělil, že v současné době není vedením města řešeno a rozšířením 
parkoviště prakticky již nelze cestičku upravit. 

 Přechod u gymnázia, ul. Vodní - Ing. Bc. Monika Nepejchalová sdělila, že v plánu jmenovitých 
akcí na letošní rok je zařazeno jako úprava místa pro přecházení, chybí ještě rozhodnout o 
druhu povrchové dlažby, a to s ohledem na finanční náklady. 

 Přechod pro chodce na ul. Zámecké náměstí, od prodejny „autohobby“  k Vodní tvrzi - DK 
bylo prodiskutováno s ohledem na absenci navazujících chodníků. 

 Vodní elektrárna a chodník v místě stezky vedoucí do Smetanových Sadů, podél toku Bělá - 
Ing. Bc. Monika Nepejchalová sdělila, že soukromý subjekt vodní elektrárnu zřejmě 
opravovat nebude, s jeho podílem na výstavbě chodníku tedy nelze počítat. Město má v plánu 
stávající stezku alespoň povrchově upravit. 

 Společné stezka pro chodce a cyklisty, zúžení ul. Lipovská - DK skutečnost prodiskutovala 
s ohledem na současné šířkové uspořádání ul. Lipovská i již provedené stavby cyklostezek na 
území města Jeseník.  

 Rozšíření parkoviště na ul. Nerudova - Ing. Bc. Monika Nepejchalová sdělila, že oddělení 
majetku zadalo zpracování projektu a na příštím zasedání DK dokumentaci předloží. 

 Úprava Muzikantské stezky - Ing. Bc. Monika Nepejchalová sdělila, že již byl vybrán 
zhotovitel a v nejbližších dnech bude zahájena realizace. 

4.2. Garant DK Ing. Urban informoval, že Radě města předložil hodnotící zprávu o práci komise, kterou 
zpracoval společně s Ing. Marcinovem. Doplnil, že závěr zprávy je pozitivní a poděkoval přítomným za 
práci v komisi. 
 
 
Termín dalšího plánovaného zasedání DK je stanoven na 2. 9. 2019.  
 
 
Zapsal: Macenauerová 
Schválil: Marcinov 


