
Zápis č. 24 
zaseda ní  dopravní  komise dne 07.06. 2022 od 15:00 hod. 

(Me stský  ú r ad Jesení k, Karla Č apka 1147/10, 5. podlaz í , mí stnost č . 531A) 
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Pr í tomni: 
č lenove : Ing. Milan Marčinov, Bč. Toma s  Baťa, Ladislav Frga l 
garant: Ing. Va člav Urban 
tajemní k komise: Ing. Katarí na Mačenaúerova  
hoste : Ing. Zúzana Š imkova  
omlúveni: Petr Bars č , Ing. Jir í  Vedra 
 
Program: 
1. Zahájení 
Pr edseda dopravní  komise (da le jen „DK“) Ing. Marčinov pr iví tal pr í tomne  a konstatoval, z e zaseda ní  DK 
je úsna s ení sčhopne . Tí mto zaha jil jedna ní .  
 
2. Kontrola úkolů 
Kontrola ú kolú  výplý vají čí čh z 23. zaseda ní  DK: 

 Rada me sta Jesení k (da le jen „RM“) na sve m 120. zaseda ní  konane m dne 06. 06. 2022 úsnesení m č . 
o 3399 bere na ve domí  za pis z dopravní  komise č . 23 konane  dne 04.05.2022 
o 3400 nesoúhlasí  s prodloúz ení m výhrazene ho parkovačí ho mí sta pro drz itele ZTP a 

vozidlo s RZ 1M8 6159 na úliči Kličperova v Jesení kú do 31.12.2024, a to s ohledem na 
prova de ní  stavbý „revitalizače sí dlis te “  

o 3401 soúhlasí  s pr esúnem a nový m povolení m zvla s tní ho úz í va ní  na výhrazení  1 
parkovačí ho mí sta pro vozidlo RZ 5M6 5761 pro drz itele prú kazú ZTP na úliči Palačke ho 
v Jesení kú na dobú úrč itoú do 31.12.2024 

o 3402 nevýhovúje z a dosti paní  P. J. o zjednosme rne ní  úl. Ma nesový v Jesení kú 
o 3403 soúhlasí  se zada ní m projektove  dokúmentače na ú pravú pr ečhodú pro čhodče na 

úl. O. Br eziný v soúladú s úrbanističko-dopravní m posoúzení m úl. Vodní  
o 3404 soúhlasí  s povolení m zvla s tní ho úz í va ní  pro výhrazene  parkovačí  mí sto pro drz itele 

ZTP a vozidlo s RZ 8P4 8189 na úliči Halasova v Jesení kú do 31.12.2023 
 
3. Vyhrazení parkovacích míst pro konání Jesenických trhů 
Odde lení  majetkú (da le jen „OM“) pr edloz ilo z a dost spolkú Šúdetikús o výhrazení  14 parkovačí čh sta ní  
na Masarýkove  na me stí  v soúvislosti s kona ní m Jeseničký čh trhú . Parkova ní  vozidel v blí zkosti prodejní  
pločhý je z a doúčí  z hlediska obslúhý trhú  a prodejní čh sta nkú , na drúhoú stranú sta ní  vozidel prodejčú  
po obvodú prodejní  pločhý mimo výhrazena  mí sta k parkova ní , jak se v soúč asnosti de je, není  v soúladú 
s pravidlý silnič ní ho provozú a narús úje estetičký  dojem z trhú .  
DK projednala s ohledem na soúč asný  stav úz í va ní  pločhý, vč etne  potr ebý úz í va ní  navazújí čí čh 
komúnikačí . Diskútova na býla take  pr í padna  úzaví rka pločhý Masarýkova na me stí  k zajis te ní  
bezpeč nosti zejme na na vs te vní kú  trhú . 
 
Návrh na usnesení I.: 
Dopravní  komise nedoporúč úje rade  me sta soúhlasit s výhrazení m parkovačí čh mí st na Masarýkove  
na me stí  spolkú Šúdetikús, z.s. po dobú kona ní  Jeseničký čh trhú .  
 
Hlasování: 
Pro: 3          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.   
 
Návrh na usnesení II.: 
Dopravní  komise doporúč úje rade  me sta soúhlasit s ú plnoú úzaví rkoú Masarýkova na me stí  po dobú 
kona ní  Jeseničký čh trhú .  
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Hlasování: 
Pro: 3          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.   
 
4. Prodej/směna částí pozemků, ul. Růžová 
OM předložilo k projednání z a dost o odprodej/sme nú č a sti pozemkú  o vý me r e čča 12 m2 z parč. č . 
1318/11 a č a st pozemkú o vý me r e čča 35 m2 z parč. č . 1318/19 v k.ú . Jesení k, ve vlastničtví  me sta 
Jesení k, za ú č elem výbúdova ní  parkovačí  pločhý ze zatravn ovačí čh tva rnič k domú č .p. 431.  Pozemek 
me sta tvor í  pa s zelene  pode l mí stní  komúnikače, kteroú jiz  nýní  z adatele  výúz í vají  k parkova ní  aút. 
K z a dosti z adatele býlo rovne z  výda no stanovisko TŠJ a.s., kter í  s odprodejem/sme noú soúhlasí . 
DK z a dost prodiskútovalas ohledem na sta vají čí  dopravne  tečhničký  stav komúnikače (zejme na pr í č ne  
úspor a da ní  a pode lný  sklon), stí sne ne  s í r kove  parametrý i pr í padnoú potr ebú provedení  ú prav 
v búdoúčnú a take  pr í padne  proble mý pr i prova de ní  zimní  ú drz bý. 
 
Návrh na usnesení: 
Dopravní  komise nedoporúč úje rade  me sta prodat/sme nit č a st pozemkú o vý me r e čča 12 m2 z parč. č . 
1318/11 a č a st pozemkú o vý me r e čča 35 m2 z parč. č . 1318/19 v k.ú . Jesení k, za ú č elem výbúdova ní  
parkovačí  pločhý ze zatravn ovačí čh tva rnič k domú č .p. 431. 
 
Hlasování: 
Pro: 3          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.   
 
5. Vybudování příjezdové komunikace k pozemku parc.č. 760/5 k.ú. Jeseník na ul. K. Čapka 
OM pr edloz ilo z a dost vlastní kú  pozemkú parč.č . 760/5 k.ú . Jesení k o soúhlas me sta s moz ností  
výbúdova ní  pr í jezdove  komúnikače, za ú č elem moz ne ho výbúdova ní  rodinne ho domú. Pozemek 
proda vají , ale pr í jezdova  česta je za sadní  pro pr í padne  za jemče. K napojení  bý dos lo na komúnikači, 
ktera  vede k RD č .p. 1069/19. Pozemek je sitúova n pr i katastra lní  hraniči s pozemký me sta nad 
parkovis te m a búdovoú Me stske  ú r adú (IPOŠem) ve znač ne m svahú. Dle výja dr ení  ú zemní ho pla nova ní  
úmí ste ní  RD na pozemkú 760/5 a úmí ste ní  pr í stúpove  komúnikače není  vhodne . Rovne z  stanovisko 
arčhitekta me sta je k z a dosti negativní . 
DK pr edloz enoú z a dost projednala s ohledem na existenči sta vají čí čh komúnikačí  v mí ste  i za sah do 
kr iz ovatký úl. Karla Č apka s úl. Havlí č kova. Da le DK konstatovala, z e pr edloz ený  na vrh ma  velke  
nedostatký s ohledem na dopravní  r es ení  dane  lokalitý. 
 
Návrh na usnesení: 
Dopravní  komise nedoporúč úje rade  me sta soúhlasit s výbúdova ní m pr í jezdove  komúnikače k pozemkú 
– parč.č . 760/5 k.ú . Jesení k dle pr edloz ený čh podkladú .  
 
Hlasování: 
Pro: 3          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.   
 
6. Umístění zpomalovacích prahů, ul. Čechova 
OM předložilo podne t obývatele úl. Č ečhova, který  úva dí , z e aúta na úliči jezdí  nepr ime r enoú rýčhlostí . 
Jedna  se zejme na o provozovatele taxislúz bý. R es ení  sitúače vidí  napr . v úmí ste ní  zpomalovačí čh 
retarde rú . Dle sde lení  Me stska  poličie soúhlasí  s na zorem, abý se na tomto ú sekú instalovalý 
zpomalovačí  retarde rý. Poličie Č R nespatr úje navrhovane  r es ení  jako spra vne . 
DK na vrh prodiskútovalas ohledem na dopravne  tečhničký  stav komúnikače (zejme na pr í č ne  
úspor a da ní ), její  nevelkoú de lkú i na vaznost na ostatní  komúnikače, kdý pr i vý jezdú z r es ene  
komúnikače je nútno da vat pr ednost v jí zde  vozidlú m na navazújí čí čh komúnikačí čh. 
 
Návrh na usnesení: 
Dopravní  komise nedoporúč úje rade  me sta soúhlasit s úmí ste ní m zpomalovačí čh retarde rú  na úl. 
Č ečhova. 
 
Hlasování: 
Pro: 3          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  
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7. Ul. Tyršova – vjezd a výjezd sanitních vozů 
OM předložilo k projednání návrh záměrú Nemočniče AGEL Jeseník a.s. ve věči nástavby čhirúrgičkého 
pavilonu a úrgentního příjmú, jehož soúčástí je nový příjezd do nemočniče z úl. Týršova. Stávajíčí sjezd 
má být rozšířen vč. úpravý soúvisejíčího stávajíčího čhodníkú.  
Městský arčhitekt i oddělení majetkú navrhújí výjezd i příjezd sanitníčh vozů ZZŠ orientovat z ul.               
Lipovské stávajíčím hlavním vjezdem do areálú nemočniče. Jako kompromisní řešení pak příjezd z úl. 
Lipovské a výjezd do úl. Týršový nebo opačně.  
DK předložený záměr prodiskútovala s ohledem na stávajíčí dopravně tečhničký stav komúnikače úl. 
Týršova, provedené čhodníký i parkovačí stání, a případný zásah záměrú do soúčasného zrekonstruo-
vaného stavú. Diskútován býl zejména návrh sjezdú na úl. Týršova, žádoúčí úpravý v jeho návrhú 
(zejména nevýhovújíčí zúžení čhodníkú ze 2,50m na 1,37m), případně omezení výjezdú poúze ve směrú 
vpravo.  
 
Návrh na úsnesení:  
Dopravní  komise nedoporúč úje rade  me sta soúhlasit s dopravní m r es ení m - vjezdem a vý jezdem vozú  
za čhranne  zdravotničke  slúz bý z a do úl. Týrs ova, jak je navrz eno v pr edloz ene m za me rú nemočniče 
AGEL Jesení k a.s. „Nemočniče Jesení k – na stavba čhirúrgičke ho pavilonú a úrgentní ho pr í jmú“. 
 
Hlasování: 
Pro: 0          proti: 3          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh nepřijala.  
 
8. Různé 
8.1. Návrh na změnu dopravního značení „U křížku“ 
OM býlo staženo z programú projednání.  
 
Dopravní komise bere na vědomí. 
 
8.2. Návrh na umístění zákazů stání pro vozidla kategorie N1 na sídlištích 
OM opakovane  pr edloz ilo na vrh za me rú na omezení  sta ní  vozidel N1 na sí dlis tí čh. Poz a dalo DK o na vrh 
r es ení . 
DK problematikú prodiskútovala s ohledem na rozsah týpú  vozidel spadají čí čh do kategorie N1, jejičh 
parametrý, zejme na de lkú, moz nost omezení  s pr í padný m úmoz ne ní m parkova ní  v jiný čh lokalita čh, a 
dals í . Jedna  se o te z ko účhopitelnoú problematikú s s iroký m spektrem aspektú . Doporúč eno býlo oslovit 
jine  obče, kde je pr edme tne  omezení  jiz  zavedeno. 
 
Dopravní komise bere na vědomí.  
 
8.3. Závod míru - přechodná úprava provozu 
Ing. Marčinov úpozornil na nespra vne  úz ití  pr ečhodne  ú pravý provozú jes te  pr ed doboú kona ní  
čýklističke ho za vodú/ú plne  úzaví rký úmí ste ní m svisle ho dopravní ho znač ení  B 1 Za kaz vjezdú vs ečh 
vozidel v oboú sme rečh a doloz il fotodokúmentačí . 
 
Dopravní komise bere na vědomí.  
 
8.4. Osazení sloupků na ul. Komenského 
Ing. Urban sde lil z a dost r editele gýmna zia na úmí ste ní  sloúpkú  na komúnikači pr ed búdovami s kolý. 
Dú vodem je velmi č aste  úz í va ní  komúnikače k prú jezdú vozidlý, čoz  je sta vají čí m znač ení m zaka za no. 
DK prodiskútovala s ohledem na zajis te ní  bezpeč nosti pe s í čh i moz nost nezbýtne ho úz ití  komúnikače 
(dopravní  obslúha s kolý i rezidenti). Za ve rem býlo doporúč eno pr í padne  úmí ste ní  navrhnoút a pr edloz it 
ke sčhva lení . 
 
Dopravní komise bere na vědomí.  
 
8.5. Úprava značení na Masarykově náměstí 
Ing. Urban pr edloz il na vrh na úmoz ne ní  pr í jezdú do úl. Š kolní  z úl. Týrs ova, bez nútne ho objí z de ní  čele ho 
Masarýkova na me stí . 
DK na vrh prodiskútovala, vč etne  rizika porús ova ní  navazújí čí ho omezení , tzn. prú jezdú na me stí  z úl. 
Týrs ova pr í mo kolem hotelú Šlovan na úl. Palačke ho. 
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Dopravní komise bere na vědomí.  
 
 
Ing. Marčinov úkonč il zaseda ní  DK. 
 
Termí n dals í ho pla novane ho zaseda ní  DK je stanoven na 14. 09. 2022 (středa) od 15:00 hod.  
 
Zapsal: Mačenaúerova  
Ščhva lil: Marčinov 
 


