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Zápis č. 9 
ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 20. 9. 2016 v 15:00 hod. 

 v zasedací místnosti MěÚ Jeseník v budově na Tovární 4/1287 

 

 

Přítomni: 

Členové: Ing. Marcinov, Ing. Urban, p. Blanář  a p. Holeňa, 

Omluveni: p. Šramko 

Tajemník: p. Marek 

Hosté: Ing. Adam Kalous, p. Petr Baršč, p. Táborský, Ing. Macenauerová, Ing. Liberda, Bc. Urbanová 

  

Program: 

1. Zahájení 
Předseda Ing. Marcinov přivítal přítomné členy dopravní komise (dále jen „DK“) i přítomné hosty 

a konstatoval, že zasedání DK je usnášeníschopné - přítomni 3 členové DK. Tím bylo jednání 

zahájené. 

 

2. Kontrola úkolů z předešlých zasedání 
Rada města na svém 62. zasedání konaném dne 18. 7. 2016 usnesením č. 2085 vzala na vědomí zápis 

č. 8 ze zasedání DK, které se konalo dne 14. 6. 2016 a přijala níže uvedená usnesení: 

 

2.1. Dukelská u „mlékomatu“ – posunutí SDZ B29 Zákaz zastavení  - splněno 

Přišla Bc. Urbanová. 

 

2.2. Dopravní značení křižovatka U Bělidla – splněno – probíhá řízení o stanovení VDZ 

 

2.3. Dopravní řešení – připojení parkovišť k místní komunikaci, ul. Na Mýtince 

Na 59. zasedání Rady města konaném dne 20. 6. 2016 usnesením č. 2015, Rada města nesouhlasí 

s nárokováním  požadavku na vytvoření odpovídajících výhyben pro bezpečný silniční provoz na ul. 

Na Mýtince, v rámci záměru stavby „Na Mýtince 15, Jeseník – Dětřichov (stavební úpravy: vznik 

bytových jednotek a ubytování)“ investora :ILLUMINATION SE, Praha, což není v souladu se 

závěrem ze 7. zasedání dopravní komise dne 19. 4. 2016, dle důvodové zprávy.  

Ing. Marcinov opět uvedl, že zvýšeným silničním provozem dojde k ohrožení bezpečnosti 

silničního provozu nejen silničních vozidel, ale také cyklistů a pěších, a z těchto důvodů by se 

měl investor podílet na úpravě místní komunikace. 

 

2.4. Rozhledové poměry na křižovatce ul. Denisova a ul. Lipovská ve směru do centra 

Rada města na svém 62. zasedání konaném dne 18. 7. 2016 usnesením č. 2086 ukládá oddělení 

majetku překontrolovat důvod rozhodnutí na kácení, případně požádat o nové rozhodnutí na kácení 

s ohledem na bezpečnost rozhledu při výjezdu z místní komunikace, dle důvodové zprávy. 

 

2.5. Vyhrazená parkovací místa EXITERIA a.s.  

Na 62. zasedání konaném dne 18. 7. 2016 Rada města přijala usnesení č. 2087, kde nedoporučuje 

schválení vyhrazeného parkování 7-8 parkovacích míst pro firmu EXITERIA a.s., dle důvodové 

zprávy.     

 

Přišel pan starosta Ing. Adam Kalous. 

 

2.6. Svislé dopravní značení - křižovatka U Bělidla a Slezská – dosud nevyřešeno. 

Bylo navrženo doplnit sloupek na umístění svislého dopravního značení.  
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2.7. Kryté nástupiště na peronu nádraží  

Pan starosta Ing. Kalous informoval přítomné o jednáních, která vedl v této věci a sdělil, že bylo 

dohodnuto zastřešení nástupiště na vlakovém nádraží v Jeseníku. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

8. (předřazení bodu) Plán zimní údržby na období 2016-2017 

Oddělení majetku předkládá k projednání plán zimní údržby na období 2016 – 2017, kdy do plánu 

byla zařazena komunikace Křížový Vrch – Planí. Zimní údržba bude provedena za podmínky 30% 

finanční spoluúčast manželé Planí, 70% město Jeseník. Bude uzavřena dohoda s Lesy České 

republiky jako vlastníky parcely pod komunikací. V loňském roce byl k této lokalitě uzavřen dodatek 

č. 1. Dále byla zařazena do plánu zimní údržby komunikace Thámova (dodatek č. 2). Byla vedena 

diskuze ohledně zimní údržby na ul. Thámova, potenciálního nebezpečí poškození techniky. Dále 

byl vznesen požadavek na zimní údržbu na ul. Lipovská č. p. 1207 a 1208, který byl doplněn 

požadavkem na zařazení této lokality do pořadí č. II., dle pana Baršče není nutné přesouvat tuto 

lokalitu z pořadí III. do II. Údržba proběhne dle plánu v požadovaném čase. Dopravní komise 

navrhla ponechat v III. pořadí. Z plánu zimní údržby bude vyřazen úsek Husova ul. č. p. 548 a 

Rejvízská ke kostelíku z důvodu nesouladu mezi textovou a grafickou částí. Pan Baršč se dotazoval, 

zda bude do plánu zimní údržby zařazen úsek parkoviště Boženy Němcové. Vzhledem k tomu, že 

tato stavba ještě není zrealizována (bude v říjnu 2016), bude výše uvedené parkoviště zařazeno 

(dodatkem) do plánu zimní údržby po kolaudaci a řádném uvedení do provozu.  

Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města schválit plán zimní údržby na období 2016 -2017 

s navrženými změnami, dle důvodové zprávy. 

Hlasování: 

     Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

Dopravní komise návrh přijala. 

 

3.1. Parkování ulice Myslbekova 

Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel opakovaně dotaz oddělení 

investic i starosty města Jeseník ve věci možné úpravy stávající plochy přilehlé k ul. Myslbekova, 

část pozemku parc. č. 1520/1 v k. ú. Jeseník, využívané k nedovolenému parkování osobních 

vozidel. Jedná se o pozemek města, přilehlý k ul. Myslbekova. Část tohoto pozemku, v místě kde 

komunikace přechází z místní komunikace  na komunikaci účelovou a v blízkosti lyžařského vleku 

na okraji obytné zóny. Stávající stav není vyhovující, ale žádoucí je provedení minimálně terénních 

úprav, popř. úprav stavebních. Požadavek lázeňského domu Silesia je posunutí značky zóna a tím 

pádem zrušení parkování. Byla vedena diskuze, zda na části tohoto pozemku zřídit parkoviště nebo 

ho zatravnit  a ohradit pozemek proti parkování. Dopravní komise se dostala k několika variantám: 

    1. plochu opatřit štěrkovým povrchem tak, aby se dalo na této ploše parkovat,  

2. zřídit oficiální parkoviště, což by z hlediska správního orgánu (Městský úřad Jeseník, Odbor 

dopravy a silničního hospodářství) a dalších legislativních omezení - lázeňská zóna, mohlo být 

problematické.  Pan Marek doplnil informaci o tom, že firma Subterra a.s., která provádí sanační 

práce na budově restaurace Silesia, požádala město Jeseník, oddělení majetku, o pronájem části výše 

uvedeného pozemku pro účely zřízení mezideponie vytěžené zeminy a za to firma Subterra a.s.  

pozemek stavebně upraví do tvaru, bez ohledu na konečnou funkci nebo účel.  

 

Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města provedení terénních úprav předmětné plochy využívané 

k parkování osobních vozidel s následným zadáním dokumentace k provedení stavebních úprav.  

Hlasování: 

     Pro: 3  proti: 0  zdržel se: 1 

Dopravní komise návrh přijala. 
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3.2. Místní úprava provozu ul. Myslbekova 

Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel žádost MVDr. Prokopa 

Maršíka o umístění dopravního značení č. B28 Zákaz zastavení na místní komunikaci, kde již není 

možné zastavit a stát.  Byla vedena diskuze. Ing. Liberda informoval přítomné o záměru odtahu 

vozidel při nedovoleném parkování vozidel. 

 

Návrh na usnesení: 

Dopravní komise nedoporučuje radě města souhlasit s požadavkem MVDr. Maršíka na umístění 

nadbytečného dopravního značení. 

Hlasování: 

     Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

     Dopravní komise návrh přijala. 

 

4. Parkovací místa – sídliště Pod Chlumem 

Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel opakovaný podnět 

ve věci parkovacích stání na sídlišti Pod Chlumem. Lokalita je vedena v režimu obytné 

zóny. S ohledem na nárůst statické dopravy, nevyhovující počet míst k parkování i stávající 

místní úpravu provozu v místě, je žádoucí vytvořit v této lokalitě, kde jsou vyhovující 

prostory k doplnění dalších možností pro parkování osobních vozidel.  

K výše uvedené lokalitě byla v minulosti zpracovaná studie řešící mj. statickou dopravu, 

která byla předložena dopravní komisi. Je třeba najít vyváženou cestu mezi zachováním 

zelených ploch a uspokojení potřeb občanů v dané lokalitě. 

 
Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města prošetřit doplnění vodorovného dopravního značení 

k zajištění regulérních míst k parkování osobních vozidel.  

Hlasování: 

     Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

Dopravní komise návrh přijala. 

 
5. Plánovaná výstavba dopravní infrastruktury a její řešení, ul. Za Pilou – změna 

Plánovaná výstavba infrastruktury pro budoucí rodinné domy investora akce – společnosti 

PMF REAL a.s., Přerov byla projednávána již na předcházejících zasedání dopravní komise 

dne 19. 4. 2016 a 14. 6. 2016. Oproti dříve předloženému návrhu, nyní investor předložil 

změnu rozsahu budované dopravní infrastruktury v prostoru ulic Za Pilou a Rejvízská ve 

smyslu zrušení části původně navrženého chodníku na východním okraji lokality, který by 

měl navazovat na plánovaný záměr města – chodník na ul. Rejvízská.   

Bc. Urbanová doplnila informaci, že dochází k projektování chodníku na ul. Rejvízská 

směrem ke hřbitovu a v přeložené dokumentaci byl vypuštěn úsek chodníku směr k ul. 

Za Pilou. Bc. Urbanová dále informuje přítomné o tom, že se řeší plánovací smlouva, stavba 

(infrastruktura) by měla přejít do správy města, ale město požaduje od investora, aby 

doprojektoval část chodníku, pro stavební povolení s tím, že se musí dořešit otázka 

financování propojení chodníků. Investor požaduje po městu spoluúčast na sjezdy. Ing. 

Marcinov doplnil informaci o sdělení, že je třeba dořešit dešťovou kanalizaci. Ing. 

Macenauerová sděluje, že probíhá stavební řízení na stavbu chodníku na ulici Rejvízská. 

Ing. Liberda sdělil, že při stavebním řízení bylo zjištěno, že byl vyjmut tento chodník, kde 

bylo to řešeno s ing. Uhrem a panem starostou ing. Kalousem, jednání probíhá cca měsíc.  

 
Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města trvat na předložení dokumentace, zahrnující původní 

návrh dopravní infrastruktury tj. včetně chodníku na východním okraji lokality a v tomto rozsahu 

vydat územní a stavební povolení. 
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Hlasování: 

     Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

Dopravní komise návrh přijala. 

 

6. Parkování na ulici Nábřežní před křižovatkou s ulicí Habrová 

Na základě upozornění pana Hrdličky, kdy dochází k nesprávnému parkování osobních 

vozidel v křižovatce ulic Nábřežní a Habrová, je potřeba se zamyslet nad rozhledovými 

parametry v křižovatce dvou místních komunikací. Parkující vozidla zabraňují bezpečnému 

rozhledu a projetí uvedenou křižovatkou. Návrh na prodloužení vodorovného značení zebra 

(cca úbytek jednoho parkovacího místa). Příjezd po všech větvích křižovatky je omezen 

nejvyšší dovolenou rychlostí 40 km/h.  

 
Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města zadat oddělení majetku úpravu vodorovného 

dopravního značení – prodloužení dopravních stínů. 

Hlasování: 

     Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

Dopravní komise návrh přijala. 

 

7. Rozhled na ulici Nábřežní u OP 

Na základě upozornění pana Hrdličky, kdy jsou nedostatečné rozhledové poměry v místě 

kolem nově postaveného objektu na pozemku parc.č.1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka na ulici 

Nábřežní, tedy není vidět na dostatečnou vzdálenost při jízdě po hlavní pozemní 

komunikaci. Pan Hrdlička navrhuje např. umístění dopravního zrcadla.  

Bylo navrženo pomocí dopravního zrcadla vyzkoušet případné zlepšení rozhledových 

poměrů v řešené lokaitě. 
 

Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města prověřit oddělení majetku možnosti zlepšení 

rozhledu na ul. Nábřežní. 

Hlasování: 

     Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

Dopravní komise návrh přijala. 

   

 

9. Různě 

 

9.1.  Cykloboxy na kola na parkovišti ul. Tovární 

Ing. Marcinov upozornil na velmi nevhodné umístění cykloboxů, na parkovišti z hlediska 

potenciálního poškození automobilů při parkování a zábor plochy na úkor parkovacího 

místa. Bylo navrženo oddělat stávající „hrozný“ plot a cykloboxy umístit na zelenou plochu 

vedle parkoviště. Bc. Urbanová se vyjádřila, ať to řeší Bc. Mrózek, jedná se o výpůjčku, od 

obce Česká Ves z projektu. 
   

Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje Radě města přemístit cykloboxy mimo parkovací plochu na vhodné 

místo za stávající chodník. 

Hlasování: 

     Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

Dopravní komise návrh přijala. 
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9.2.  Dětské dopravní hřiště na ul. Boženy Němcové 

Ing. Liberda seznámil přítomné se záměrem vybudování dopravního hřiště, nejen pro školy, 

ale i pro veřejnost. Jako nejvhodnější lokalita byla navržena plocha u základní školy B. 

Němcové. Dále Ing. Liberda informoval přítomné, že starosta města Jeseník Ing. Adam 

Kalous jedná s Ministerstvem dopravy, které je ochotno přispět na provoz, dále jedná 

s Olomouckým krajem. 
   

Návrh na usnesení: 

Dopravní komise souhlasí se záměrem zřízení dětského dopravního hřiště v lokalitě u školy ZŠ B. 

Němcové. 

Hlasování: 

     Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

Dopravní komise návrh přijala. 

 

9.3.  Vybudování mobilních garáží - prodej části pozemku p.č. 509/1 za účelem výstavby garáží 

Oddělení majetku předkládá žádost o posouzení vhodnosti stavby a možnosti odkoupení části 

pozemku o výměře cca 168 m2 z p.č. 509/1 na ul. Štefánikova – prostor za bytovými domy. Tuto část 

pozemku mají žadatelé zájem odkoupit k výstavbě šesti řadových garáží. Jednalo by se o 

demontovatelné stavby garáží na základové desce, která by byla ukotvena v pozemku (projekt bude 

zpracován po projednání vhodnosti stavby).  

Ing. Marcinov projevil souhlas s umístěním garáží, jen s drobnou připomínkou k polohovému 

umístění. 

   

Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje Radě města umístění mobilních garáží na za byt domem ul. 

Štefánikova  

Hlasování: 

     Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

Dopravní komise návrh přijala. 

 

 

 

 

 

 

Termín dalšího plánovaného zasedání DK je stanoven na 22. 11. 2016. 

 

 

Zapsal: Jiří Marek 

Schválil: Ing. Milan Marcinov 


