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      Zápis z 19. jednání Komise pro rozvoj města 
ze dne 14.10.2021 konané na Radnici v Jeseníku

 

Přítomní: Kamil Kavka (předseda komise) 
Petr Kubíček (člen komise) 
Josef Ťulpík (člen komise)  
Tomáš Posker (člen komise)  - omluven 

            Pavel Rušar (člen komise)  
 Tomáš Vlazlo (garant komise)   

          
  
Hosté: Zdeňka Blišťanová (starosta) 
 Václav Urban (2. místostarosta) 

Patrik Tomáš Pavlíček (ředitel TSJE) 
 Monika Nepejchalová (OM) 

 Martina Pavlátková (OSR CR) 
 

 
          
 

Program: 

1. ÚVOD:  

a) Zahájení 
b) Hosté 
 

2. AKTUALITY: 

a) Obecné aktuality (K. Kavka) 

 

3.  AGENDA: 

a) Schválení zápisu Komise 18/2021 na Radě města (T. Vlazlo) 

b) Městská cyklistika JESENÍK (K. Kavka) 

c) Městský mobiliář v režii regionálních designerů (K. Kavka) 

d) Akční plán rozvoje města na období 10/2021-10/2022 (M. Bartáková) 

e) EY Podnikatel roku 2021 Olomouckého kraje (M. Bartáková) 

f) Využití příměstského lesa (M. Nepejchalová) 

 
4. ÚKOLY: 

a) Preferované oblasti členů Komise 
- K. Kavka – SMART Jeseník 
- J. Ťulpík – podpora podnikání 
- T. Posker – digitalizace 
- P. Rušar – Vodní tvrz, Zámecké náměstí 
- P. Kubíček – SMART Jeseník 

b) Nové úkoly 
 

5. ZÁVĚR 
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1. ÚVOD 

Na úvod Kamil Kavka přivítal všechny členy komise a přítomné hosty. Konstatoval, že komise je 

usnášeníschopná, v počtu 4 členů.  

Poté komise přistoupila ke schválení návrhu programu jednání. 

Návrh na usnesení: 

 

Komise pro rozvoj města schvaluje program 19. jednání komise pro rozvoj města ze dne 

14.10.2021. 

 

Hlasování: 
Pro: 4          proti: 0          zdržel se: 0  
Program komise byl schválen. 

Dle čl. 5 odst. 4 Jednacího řádu komisí Rady města Jeseník, musí komise vyslovit souhlas s příp. 

účastí dalších osob na jednání s výjimkou členů zastupitelstva města. 

Návrh na usnesení: 

 

Komise pro rozvoj města vyslovuje souhlas s účastí Patrika Tomáše Pavlíčka, Moniky 

Nepejchalové a Martiny Pavlátkové na 19. jednání Komise pro rozvoj města dne 14.10.2021. 

 

Hlasování: 
Pro: 4          proti: 0          zdržel se: 0  
Komise odsouhlasila účast hostů. 
 

2.  AKTUALITY 

a)  Obecné aktuality (K. Kavka) 

 

Předseda komise na úvod zmínil tyto aktuality: 

- Marcel Šos skončil na druhém místě v soutěži Živnostník roku 2021 Olomouckého kraje 

- vyšel katalog DESIGN kreativJE, mapující kreativce okresu Jeseník 

- v Jeseníku zasedla správní rada Inovačního centra Olomouckého kraje 

- na úrovni Olomouckého kraje vznikla pracovní skupina, která řeší jeden z vlajkových 

projektů Ol. kraje Restart Jesenicka a Šumperska. Jesenicko v ní má několik zástupců. 

 

 

        3. AGENDA 

 

a) Schválení zápisu Komise 18/2021, přijaté na Radě města (T. Vlazlo) 

Rada města na svém zasedání 98. zasedání konaném dne 4. 10. 2021: 

- usnesením č. 2802 vzala na vědomí Zápis komise pro rozvoj města č. 18. konané dne 08. 09. 2021 
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b) Městská cyklistika JESENÍK (K. Kavka) 

 

Bod představil předseda komise, v souvislosti s přípravou zpracování Plánu udržitelné městské 

mobility (PUMM) a jeho implementací, která bude trvat 2 a více roků. Město by se už teď mělo 

zajímat o dílčí změny především v pěší a cyklo dopravě, např. překreslení piktogramů, vymezení 

pruhů pro cyklisty apod. Komise by měla dát Radě impuls pro to, aby využila dopravního odborníka 

připravujícího PUMM, případně jiného, který navrhne vhodné změny (levné, rychlé… v souladu s 

chystaným PUMMem).  

Na PUMMu se zatím pracuje, aktuálně bylo  zadáno zpracování technické části zadávací 

dokumentace, na přelomu roku se předpokládá vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele. Poté by 

bylo vhodné s případným zhotovitelem začít řešit konkrétní opatření. 

 

Návrh na usnesení: 

 

Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města Jeseník zahájit kroky vedoucí k realizaci 

opatření na stávající dopravní infrastruktuře tak, aby tato vedla k podpoře městské 

cyklistiky ještě před realizací Plánu udržitelné městské mobility.  

 

Hlasování: 
Pro: 4          proti: 0          zdržel se: 0  
Komise návrh přijala. 
 

 

c) Městský mobiliář v režii regionálních designerů (K. Kavka) 

 

Bod představil předseda komise, který již provedl předběžný průzkum. Cílem je sjednocení 

městského mobiliáře. Jedná se o lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, plakátovací plochy, 

přístřešky na popelnice, autobusové zastávky apod.  Mohla by být vytvořena pracovní skupina 

složená s místních produktových designerů, architektů a firem - potenciálních dodavatelů materiálu 

(dřevo, kámen…) a potenciálních výrobců. Ti by připravili studii proveditelnost, návrhy a kalkulace, 

aby si vedení města mohlo porovnat variantu vlastního designu městského mobiliáře “Made in 

Jesenicko” s nabídkou tradičních výrobců mobiliáře. 

Hlavními benefity jsou vlastnictví městského mobiliáře, kterým bude město moci osazovat 

potřebná místa po neomezeně dlouhou dobu, vznik unikátního designu (posílení identity města), 

zapojení místních lidí a firem (práce, tržby). 

 

Návrh na usnesení: 

 

Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města Jeseník, aby zvážila možnosti nechat si 

navrhnout a vyrobit městský mobiliář místními designéry a firmami. 

 

Hlasování: 
Pro: 4          proti: 0          zdržel se: 0  
Komise návrh přijala. 
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d) Akční plán rozvoje města na období 10/2021-10/2022 (M. Bartáková) 
 
Jedná se o poslední verzi dokumentu. Rozpracovaný dokument již byl představen na posledním 
zasedání komise. V tuto chvíli je nový AP odsouhlasen vedením města a také ve spolupráci s 
vedoucími jednotlivých oddělení, připomínkován občany města. Celkem obsahuje nový AP 100 
aktivit, z toho 15 investičních priorit. 25. října byl nový AP schválen na zasedání rady města a 
následně bude schválen na zastupitelstvu města.  
 
Diskuze: 
Vedení města se zmínilo o prioritním řešení těchto akcí: sídliště pod Chlumem, komunitní dům, 
začít s přípravou výstavby rodinných domů v  Kalvodově ulici, výstavba hasičské zbrojnice, 
revitalizace  sídliště 9. května - 4. etapa aj. Nyní vzniká studie na bytový dům budovy bývalého sídla 
Městské policie. Vedení se chce zaměřit i na využití bývalého domu městské knihovny. Vedení 
podporuje také výstavbu nového bazénu v České Vsi. Česká Ves čeká na vyhlášení nových dotačních 
výzev. Stále spousta otázek okolo bazénu v souvislosti s financováním.. 
 
 
Návrh na usnesení: 

 

Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města schválit nový Akční plán na období 

10/2021-10/2022. 

 

 

Hlasování: 
Pro: 4          proti: 0          zdržel se: 0  
Komise návrh přijala. 
 
 
 
e) EY Podnikatel roku 2021 Olomouckého kraje (M. Bartáková) 
 
Hejtmanem Olomouckého krajem bylo město informováno o  vyhlášení nového ročníku soutěže 
Podnikatel roku 2021. Cílem byla konzultace s komisí, koho by mohlo město nominovat. Pan Ťulpík 
zmínil, že do takto významné soutěže by měly být nominovány opravdu významné firmy, jejichž 
příběh stojí na osobě zakladatele. Jesenicku pasují spíše jiné typy těchto soutěží. Pan Kavka 
upozornil, že s případnou nominací městem by měla daná firma souhlasit, protože má zkušenost s 
tím, že ně každá firma má o podobnou nominaci zájem. 
 
 
f) Využití příměstského lesa (P. T. Pavlíček, M. Nepejchalová) 

 

Bod předložen oddělením majetku na základě požadavku Klubu českých turistů, týkající se návrhu 

na přeznačení turistických tras na Křížový vrch. Červená trasa je delší a vede po soukromých 

pozemcích. Návrh pana Abta je, že by se šlo po po původní historické trase, kolem Řeckého a Dianina 

pramene, na Křížový vrch. Návrh Technických služeb (TS) je, že by se zkombinovala část současné 

trasy turistické a části křížové cesty, kolem vyhlídky na křížovou cestu a zpět po křížové cestě. TS 

chtějí, aby okruh byl kompletně na pozemcích města, nikoliv po pozemcích soukromníků, tam totiž 

město nemůže ovlivnit, zda budou zachovány. TS plánovalo upravení začátku turistických tras, 

vytvořením serpentin a protierozních opatření, dále po stávající modré a dolů po křížové cestě.  

Rozdíl není zásadní, jedná se o značenou turistickou trasu, jenom se upravuje, kudy půjde. Rozdíl je 

ve velikosti a v případě návrhu TS je čistě na pozemcích města. Jedná se o kombinaci stávající 

turistické trasy s křížovou cestou. Záměr je určitě dostat turisty k více pramenům, tak aby byly cesty 

vyznačeny, jinak je nenajdou. V návrhu TS by byl nejprudší úsek  eliminován serpentinami. Méně 
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prudká je cesta po křížové cestě, která je vhodná i pro děti, je v mírném sklonu. Pokud budou stezky 

vyznačeny, dostanou se k nim i více turisté.  Modrá je návrh na přeznačení - v přílohách. TS tvrdí, 

že návrh pana Abta vzniká okruh jen uprostřed (ale nebude označen jako okruh), místní občan 

může jít nahoru křížovou cestou, a pokud nebude chtít jít oklikou, tak půjde zase stejnou cestou, jen 

uprostřed si udělá “okružní” cestu.  

 

Diskuze: 

Město má rozhodnout, zda dojde k přetrasování stávající cesty po pozemcích města. Mohla by však 

být značena jedna turistická trasa, a jedna naučná stezka, aby se  k pramenům dostalo více turistů. 

Stávající modrá je prudká a došlo by k jejímu zrušení a vyznačení nové, která by se napojila na 

křížovou cestu. Křížová trasa bude jedna stávající značka. Nová modrá by se napojila na křížovou a 

odbočilo by se k Vousáči, od Vousáče by se šlo kousek po nové značené modré, a ta by se pak napojila 

na současnou modrou. Nevznikne tak okruh. Cílem občanské iniciativy je projít více pramenů. 

Návrh TS je úprava stávající modré ve spodní části a okruh bude vytvořen po křížové cestě, která 

bude značena stále stejně. Vznikl by tak “okruh”. Pan Abt navrhuje část po křížové cestě, pak 

protnutí u Vousáče a pak kopíruje část křížové cesty. Argument proti jeho návrhu v podstatě není. 

Většině tak více vyhovuje  návrh pana Abta.  

 
 
Návrh na usnesení: 

 

Komise pro rozvoj města doporučuje radě města schválit v rámci studie územního využití 

příměstského lesa v Jeseníku návrh občanské iniciativy spočívající ve změně trasy modře 

značené turistické cesty. 

 

Hlasování: 
Pro: 3         proti: 0          zdržel se: 1 
Komise návrh přijala. 
 

 

4. ÚKOLY  

a) Preferované oblasti členů Komise 

     - K.KAVKA – SMART Jeseník 

     - J.ŤULPÍK  - podpora podnikání 

     - T.POSKER – digitalizace 

     - P.RUŠAR – Vodní tvrz, Zámecké náměstí 

     - P.KUBÍČEK – SMART Jeseník 

b) Nové úkoly 

Nebyly stanoveny. 

 

5. ZÁVĚR 
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Příští jednání komise: 
 
Příští termín St 15.12. 15-17 hod. 
Budoucí termíny (návrhy):  St 12.1., St 16.2., St 23.3., St. 27.4., St 8.6.  

 
 
 
 

 

Zapsala: Ing. Martina Pavlátková (OSR CR) 
Ověřil: Kamil Kavka-předseda komise pro rozvoj 


