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Zápis č. 8 
ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 14. 6. 2016 v 15:00 hod. 

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

 

 

Přítomni: 

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

Omluveni: --- 

Tajemník: p. Marek 

Hosté: Ing. Macenauerová  

  

Program: 

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

a konstatoval, že zasedání DK je usnášeníschopné - přítomni 4 členové DK. Tím bylo jednání 

zahájené. 

 

2. Kontrola úkolů z předešlých zasedání 
Rada města na svém 54. zasedání konaném dne 6. 5. 2016 usnesením č. 1834 vzala na vědomí zápis 

č. 7 ze zasedání DK, které se konalo dne 19. 4. 2016 a přijala níže uvedená usnesení: 

 

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

Dne 17. 3. 2016 proběhlo místní šetření za účasti pana Marka, Ing. Marcinova, Ing. Macenauerové a 

Mgr. Procházky z DI Policie ČR. Bylo navrženo řešit situaci vodorovným dopravním značením 

s parkovacími pruhy. Bude vypracována jednoduchá dokumentace. Odborem dopravy bude následně 

vydáno stanovení místní úpravy. Místním šetřením bylo dále zjištěno, že u přechodu pro chodce jsou 

na jednom sloupku umístěny dvě značky, přechod pro chodce a zákaz stání, což neodpovídá 

technickému předpisu pro dopravní značení.  

Ing. Marcinov informoval přítomné ohledně stavu zpracování dokumentace, která bude během 

několika dnů předána oddělení majetku. 

 

2.2. Dopravní značení křižovatka U Bělidla - úkol trvá 

Rada města uložila usnesením č. 1577 oddělení majetku (dále jen „OM“) zpracovat úpravu 

organizace dopravy na ulici U Bělidla zahrnující opravu vodorovného i svislého dopravního značení 

větve křižovatky, dle důvodové zprávy.  

Pan Marek předložil pracovní návrh dokumentace od projektanta, která bude také v nejbližších 

dnech dokončena. 

 

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

Je samostatným bodem č. 3 dnešního jednání DK. 

 

2.4. Čištění místních komunikací – systém 

Pan starosta přednesl dotaz ohledně systému čištění místních komunikací. Informace ohledně 

harmonogramu čištění MK, umísťování přenosného značení informační tabule upozorňující na 

plánované čištění MK. Byla vedena diskuze. 

Úkol pro OM – koordinace OM s Technickými službami Jeseník a.s. (dále jen „TS Jeseník“) ohledně 

oznamování a čištění místních komunikací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

OM projednalo výše uvedené s TS Jeseník.  
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2.5. Zprůjezdnění náměstí  - výjezd z Masarykova náměstí na ulici Tyršova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Rada města usnesením č. 1835 souhlasila se změnou místní úpravy provozu - zprůjezdnění 

Masarykova náměstí s výjezdem na ul. Tyršova se zkušebním provozem na dobu do konce roku 

2016.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.6. Plánovaná výstavba dopravní infrastruktury a její řešení, ul. Za Pilou 

Ing. Marcinov sdělil přítomným, že dle dohody z minulé dopravní komise kontaktoval projektanty 

uvedeného záměru a objasnil jim připomínky DK k projektové dokumentaci, které vzešly z dopravní 

komise č. 7.   

Ing. Marcinov upozornil, aby si město pohlídalo projektovou dokumentaci a vlastní realizaci těch 

částí stavby, které bude chtít investor následně předat městu. Byla zmíněna špatná zkušenost 

s výstavbou např. ulice Thámova, kdy stavebníkem nebylo město. 

Dopravní komise bere na vědomí. 

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

Pan Marek sdělil přítomným, že Radě města na jejím 57. zasedání konaném dne 10. 6. 2016 byl 

předložen návrh usnesení OM, citujeme: „Rada města souhlasí 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, v souladu se závěrem ze 7. zasedání dopravní 

komise dne 19. 4. 2016, dle důvodové zprávy“.  

Rada města, ale přijala na 57. zasedání usnesení č. 1927, citujeme: „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, v souladu se závěrem ze 7. 

zasedání dopravní komise dne 19. 4 .2016, dle důvodové zprávy“.  

Následně bylo zjištěno, že druhá část přijatého usnesení není v souladu se závěrem dopravní komise 

a na 59. zasedání dne 20. 6 .2016 byl materiál předložen znovu. Byla přijata usnesení č. 2014, 

citujeme: „Rada města revokuje usnesení č. 1927 z 57. zasedání rady města dne 10. 6 .2016, dle 

důvodové zprávy. A usnesení č. 2015, citujeme: „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“.  

 

Dopravní komise opětovně upozorňuje na ohrožení bezpečnosti silničního i pěšího provozu na 

místní komunikaci ulice Na Mýtince z důvodu výše uvedené stavby, pokud nebudou provedena 

navržená opatření. 

  

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

Pan Marek sdělil ostatním, že na základě úkolu vyplývajícího z minulé dopravní komise (č. 7) 

proběhlo dne 31. 5 . 2016 místní šetření za účasti pan Marka, Ing. Marcinova, Bc. Tomana a  Mgr. 

Procházky. Šetřením bylo zjištěno, že dle platné normy jsou rozhledové poměry nedostačující a bylo 

by nutné pokácet minimálně 2ks lip. Pan Marek dále uvedl, že rozhodnutí odboru životního 

prostředí, zakazující kácet 4 ks lip malolistých č. MJ/64922/2015/2016/04/OŽP/Tu, vydané 22. 1. 

2016 Městským úřadem Jeseník, odborem životního prostředí, je platné do 31. 3. 2018. 

Členové komise se dotazovali na důvod žádosti o kácení, na které jim nebylo odpovězeno.  Žádost o 

kácení  podávalo město Jeseník, oddělení majetku, ale její zástupce na DK důvod nezná!!!  Ing. 

Marcinov navrhuje zjistit důvod původní žádosti o kácení.  
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Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města překontrolovat důvod rozhodnutí na kácení, případně 

požádat o nové rozhodnutí na kácení s ohledem na bezpečnost rozhledu při výjezdu z místní 

komunikace.  

Hlasování: 

     Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

Dopravní komise návrh přijala. 

 

4. Vyhrazená parkovací místa za OC Alkron pro firmu EXITERIA a.s. 

Společnost EXITERIA a.s., žádá o zřízení 7-8 parkovacích míst pro služební vozidla z důvodu 

vyššího počtu zaměstnanců pro výkon povolání a převoz výpočetní techniky. Pan Marek sdělil 

přítomným stanovisko OM, které nesouhlasí s vyhrazením výše uvedených parkovacích míst na úkor 

veřejného parkoviště dle přiložené situace. Primární je účel pro návštěvníky města.  

Byla vedena diskuze.  

 

Návrh na usnesení: 

Dopravní komise nedoporučuje radě města schválení vyhrazeného parkování 7-8 parkovacích míst 

pro firmu EXITERIA a.s. 

 

Hlasování: 

     Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

     Dopravní komise návrh přijala. 

 

5. Změna organizace dopravy na parkovišti před budovou Policie ČR, ul. Moravská 780/4, 

Jeseník 

Před budovou Policie ČR na ul. Moravská 780/4, Jeseník, je parkovací plocha (pozemek 

parc.č. 2105/252 k.ú. Jeseník). Tato je vedena jako účelová komunikace ve vlastnictví ČR. 

Podle rozměrů parkovacích stání je plocha určena pro stání osobních vozidel, nákladních 

vozidel a autobusů. Za plochou parkoviště, naproti vchodu do budovy, je vybudované 

schodiště. Od tohoto schodiště je směrem ke vchodu do budovy vyznačen přechod pro 

chodce. 

Policie ČR požádala o změnu trvalého dopravního značení ve smyslu zrušení parkovacích 

míst pro nákladní vozidla a autobusy, v místě vyznačit stání pro vozidla osobní, a dále 

zrušení přechodu pro chodce. Žádosti bylo vyhověno a stanovení místní úpravy provozu 

bylo Městským úřadem Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, vydáno.   

Dopravní komise bere na vědomí. 

6. Různé 

6.1. Dopravní situace na místní komunikaci Na Úbočí – železniční přejezd 

Pan Blanář předložil dopravní komisi, podnět Ing. Liberdy, který ho o to požádal a to k dopravní 

situaci Na Úbočí v blízkosti železničního přejezdu, směrem ke křižovatce ulic Krameriova, 

Muzikantská, K. H. Máchy. Upozornil především na problém umístění betonové patky pro nové 

signalizační zařízení, která se nachází v těsné blízkosti kraje komunikace a znemožňuje případné 

zobousměrnění a rozšíření místní komunikace.   

Pan Marek seznámil přítomné s aktuální situací. Na základě podnětu místních občanů proběhlo dne 

6. 6. 2016 místní šetření za účasti zástupce města pana Jiřího Marka, TS Jeseník pana Baršče, 

zástupce zhotovitele firmy Tomi Remont a.s.  pana Dohnala - stavbyvedoucího, občanů pana Pavla 

Bartoška a pana Ing. Jiřího Krátkého. Město Jeseník, oddělení majetku, podalo žádost o změnu 

stavby před dokončením na investora Správu železniční dopravní cesty a posunutí betonové patky 

dále od komunikace.  

Ing. Urban se vyjádřil, že jako tehdejší zaměstnanec městského úřadu byl u počátečního jednání 

k předmětné akci cca před 2 lety a požadavek na rozšíření předmětné části komunikace z důvodu 
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jejího budoucího zobousměrnění byl Odborem dopravy a silničního hospodářství vznesen již tam a 

byl zanesen do zápisu z jednání.  

Ing. Macenauerová doplnila, že je třeba přednostně dořešit majetkoprávní vztahy. Ing. Marcinov 

upozornil, že by tento problém měl být prioritně řešen společně odbory případně odděleními města a 

o výsledku informovat DK k možnosti zobousměrnit místní komunikaci Na Úbočí. 

Dopravní komise bere na vědomí. 

6.2. Svislé dopravní značení – křižovatka U Bělidla a Slezská 

Ing. Urban upozornil na nesprávné umístění svislého dopravního značení na ulici U Bělidla 

v blízkosti křižovatky s ulicí Slezská. Dopravní značka hlavní pozemní komunikace a dodatková 

tabule s vyznačením předností v jízdě jsou příliš vysoko a hlavně společně s reklamní tabulí na 

jednom nosiči, sloupu veřejného osvětlení. Dále přednesl dotaz, zda je umístění tabule schválené 

dopravní policií, a městem Jeseník. Pan Marek přislíbil, že tuto věc ověří u kolegyně Bc. Pecinové, 

která má na starosti veřejné prostranství, reklamní plochy. 

Na jednání se dostavil pan Šramko. Počet členů dopravní komise 5. 

 

Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města odstranění reklamního zařízení z nosiče svislého 

dopravního značení hlavní pozemní komunikace. 

 

Hlasování: 

     Pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

Dopravní komise návrh přijala. 

 

6.3.   Poškozený poklop na cyklostezce u koupaliště 

Ing. Urban vznesl dotaz ohledně užívání cyklostezky stavební technikou TS Jeseník, zda mají 

výjimku z dopravního značení, poněvadž svými vozidly poškodily betonový poklop. Dle zjištění 

pana Marka TS Jeseník provedly výměnu betonového poklopu za litinový na své náklady. 

Dopravní komise bere na vědomí. 

 

6.4.  Kryté nástupiště na peronu nádraží 

Pan Šramko vznesl požadavek, jestli by město Jeseník, mohlo požádat kompetentní strany (Správu 

dopravní železniční cesty, Olomoucký kraj, Koordinátora integrovaného dopravního systému 

Olomouckého kraje), o dobudování zastřešení nástupiště na peronu na vlakovém nádraží v Jeseníku.   

 

Návrh na usnesení: 

Dopravní komise doporučuje radě města požádat kompetentní strany o dobudování zastřešení na 

novém nezakrytém perónu nástupiště na vlakovém nádraží v Jeseníku. 

 

Hlasování: 

     Pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

Dopravní komise návrh přijala. 

 

 

 

       Termín dalšího plánovaného zasedání DK je stanoven na 13. 9. 2016. 

 

 

Zapsal: Jiří Marek 

Schválil: Ing. Milan Marcinov 


