
Zápis č. 2 
zaseda ní  dopravní  komise dne 08. 03. 2023 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, npor. Bč. Martin Š úbrt, Petr Bars č , Josef Prú s a 
garant: Ing. Va člav Urban 
tajemní k komise: Ing. Katarí na Mačenaúerova  
hoste : Ing. Kater ina Ivanova , Mgr. Ondr ej Wind 
omlúveni: Lúka s  Š losr 
 
Program: 
1. Zahájení 
Pr edseda dopravní  komise (da le jen „DK“) Ing. Marčinov pr iví tal pr í tomne  a konstatoval, z e 2. zaseda ní  
DK je úsna s ení sčhopne . Tí mto zaha jil jedna ní .  
 
1.a) Schválení programu 2. zasedání DK 
Pr edseda DK sde lil bodý programú, navrz ene  k 2. zaseda ní  DK. Po újis te ní , z e není  na vrh ke staz ení  
z a dne ho z bodú , dal hlasovat o sčhva lení  programú. 
Hlasování: 
Pro: 4          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise schválila návrh 2. zasedání DK.  

 
2. Kontrola úkolů 
Kontrola ú kolú  výplý vají čí čh z 1. zaseda ní  DK: 

 Rada me sta Jesení k (da le jen „RM“) na sve m 8. zaseda ní  konane m dne 21. 02. 2023 úsnesení m č . 
o 197 Rada me sta bere na ve domí  za pis z dopravní  komise č . 1 konane  dne 18.01.2023. 
o 198 Rada me sta nesoúhlasí  se zme noú sta vají čí  ú pravý provozú na úliči Nerúdova v 

Jesení kú. 
o 199 Rada me sta nesoúhlasí  s povolení m zvla s tní ho úz í va ní  mí stní  komúnikače - 

výhrazení m 4 parkovačí čh sta ní  pro vozidla společ nosti Reditúm s.r.o., IČ : 04395603 na 
úl. 28. r í jna pr ed č .p. 892/8 v Jesení kú na dobú úrč itoú do 31.12.2025. 

o 200 Rada me sta soúhlasí  s povolení m zvla s tní ho úz í va ní  mí stní  komúnikače výhrazení m 
1 nove  výtvor ene ho parkovačí ho sta ní  pro drz itele prú kazú ZTP pro vozidlo RZ 4M4 
2264 na úl. Prú čhodní  pr ed č .p. 1049/8 v Jesení kú na dobú úrč itoú do 31.12.2025. 

o 201 Rada me sta nesčhvalúje z a dost společ nosti AV ENERGY s.r.o., IČ : 05363691 o 
povolení  stanovis te  taxi za objektem divadla Petra Bezrúče č .p. 880/16 v Jesení kú. 

o 202 Rada me sta soúhlasí  s rekonstrúkčí  úl. Dvor a kova v Jesení kú. 
o 203 Rada me sta soúhlasí  s na vrhem tečhničke  stúdie za me rú „Rekonstrúkče úliče Štrme , 

Jesení k" výpračovane  ing. J. Hvorečký m v 01/2023. 

 
3. Prodej pozemku ul. Za Pilou  
Oddělení majetkú (dále jen „OM“) předložilo návrh na prodej pozemkú parč. č . 56/1 o vý me r e 1537m2, 
ostatní  pločha. Pozemek je jedina  pr í stúpova  česta k čhata m v soúkrome m vlastničtví . Vlastní či poz adújí  
po me ste  ú pravú te to pr í stúpove  čestý nebo z a dají  o její  prodej. Na č a sti pozemkú v de lče čča 48 m je 
ú č elova  komúnikače Za Piloú – k Na be lkovi s pr ipojení m na mí stní  komúnikači III. tr í dý Za Piloú. OM 
prodej navrhúje s podmí nkoú zr í zení  slúz ebnosti pr í stúpú a pr í jezdú pro vlastní ký soúsední čh pozemkú  
v plos e ú č elove  komúnikače. Z adatele  s toúto podmí nkoú soúhlasí . 
DK na vrh projednala, úpozornila na pr í padne  búdoúčí  neprova de ní  oprav a ú drz bý komúnikače. 
 

Návrh na usnesení: 
Dopravní komise doporúčúje radě města zveřejnit záměr prodeje pozemkú parč. č. 56/1 o výměře 1537 
m2 v k.ú. Šeč ú Jeseníka s podmínkoú zřízení slúžebnosti přístúpú a příjezdú pro vlastníký soúsedníčh 
pozemku v rozsahú čča 48 m účelové komúnikače.    
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Hlasování: 
Pro: 4          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  

 
4. Směna pozemků, lokalita U Jatek 
OM pr edloz ilo na vrh z adatelký o sme nú pozemkú parč. č . 2467/22 o vý me r e 49 m2, ostatní  pločha ve 
vlastničtví  z adatele, za pozemek parč. č . 1014/12 o vý me r e 36 m2, trvalý  travní  porost ve vlastničtví  
me sta. Oba pozemký v k.ú . Jesení k, úl. Húsova a Kapličke ho. 
OM vzhledem k účelení  pozemkú  me sta a pro pr í padnoú búdoúčí  vý stavbú čhodní kú v lokalite  U Jatek 
navrhúje sme nit pozemek parč. č . 2467/22, ostatní  pločha, parč. č . 2467/21, ostatní  pločha a č a st 
pozemkú o vý me r e čča 7 m2 z parč. č . 1014/1, trvalý  travní  porost, vs e v k.ú . Jesení k. Týto pozemký bý 
pr es lý do majetkú me sta. Do vlastničtví  z adatelký bý pr es el pozemek parč. č . 1014/12, a tí m si zčelí  sve  
nemovitosti. Z adatelka s na vrhem sme ný soúhlasí .  
DK na vrh prodiskútovala zejme na s ohledem na zajis te ní  vedení  trasý mí stní  komúnikače po pozemčí čh 
ve vlastničtví  me sta. 
 

Návrh na usnesení: 
Dopravní  komise doporúč úje rade  me sta sme nit pozemek parč. č . 2467/22 o vý me r e 49 m2, ostatní  
pločha, parč. č . 2467/21 o vý me r e 38 m2, ostatní  pločha a č a st pozemkú o vý me r e čča 7 m2 z parč. č . 
1014/1, trvalý  travní  porost v soúkrome m vlastničtví , za pozemek parč. č . 1014/12 o vý me r e 36 m2, 
trvalý  travní  porost, ve vlastničtví  me sta Jesení k vs e 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: 4          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  

 
5. Převod mostního objektu ev.č. 453-001 - Rejvízský most 
Bod pr edneslo OM. Zastúpitelstvo me sta na 26. zaseda ní  dne 20.9.2018 úsnesení m č . 1175 sčhva lilo 
za me r pr evodú č a sti výr azene ho ú sekú silniče II/453 v de lče 0,230 km; od 0,000 km v úzlove m bode  
1422A008 po km 0,230 pú vodní ho provozní ho stanič ení  v mí ste  napojení  sta vají čí ho a nove  
výbúdovane ho ú sekú silniče č . II/453 v km 0,230 vč etne  výr azení  mostní ho objektú ev.č . 453-001 od km 
0,005 po km 0,025 pú vodní ho provozní ho stanič ení  se vs emi soúč a stmi a pr í slús enství m vč etne  č a sti 
pozemkove  parč. č . 317 v k.ú . Búkoviče ú Jesení ka, obeč Jesení k z vlastničtví  Olomoúčke ho kraje do 
vlastničtví  me sta Jesení k. Na sledne  býla úzavr ena smloúva o búdoúčí  darovačí  smloúve  (09/2019), kde 
se búdoúčí  da rče a búdoúčí  obdarovaný  zava zali spolú úzavr í t nejpozde ji do jednoho rokú ode dne 
nabýtí  pra vní  moči rozhodnútí  o výr azení  pr edme tne  pozemní  komúnikače ze silnič ní  sí te  darovačí  
smloúvú (pra vní  moč rozhodnútí  13.4.2020). Termí n k úzavr ení  darovačí  smloúvý úplýnúl.  
OM da le sde lilo, z e jednoznač ne  nedoporúč úje nabýtí  vlastničke ho pra va k mostní mú objektú s ohledem 
na jeho s patný  stavební  a tečhničký  stav, kdý vlastní kú vznikají  finanč ní  na kladý na jeho ú drz bú č i pr í -
padnoú opravú. Pote  zmí nilo hlavní  prohlí dkú z rokú 2018 a be z noú prohlí dkú z rokú 2020, obe  pro-
hlí dký úpozorn újí  na za vadý – zvlhla  omí tka, prú saký, pode lne  a pr í č ne  trhliný v ope ra čh, odlomený  be-
ton v ope ra čh, č a steč ný  rozpad kamenne ho opevne ní . Dle na zorú OM, me sto v dane  lokalite  nema  pro 
daný  mostní  objekt výúz ití  a z hlediska dopravý je nepotr ebný , neboť býl nahrazen nový m mostem.  
DK bod prodiskútovala zejme na s ohledem na moz ne  výúz ití . Poznamena no býlo, z e z dopravní ho 
hlediska me sto most nepotr ebúje, pe s í  i čýkliste  mají  k dispoziči jinoú trasú, výúz ití  mostú jako 
bezbarie rove  trasý nema  v lokalite  v soúč asne  dobe  na vaznost. Zmí ne no take  býlo, z e stavboú nove ho 
mostú dos lo k výr azení  mostú stare ho ze sí te  silnič. Pote  DK úpozornila na za vazek me sta výslovení m 
soúhlasú zastúpitelstva na 26. zaseda ní  dne 20.9.2018 úsnesení m č . 1175. Za ve rem doporúč ila, abý 
sta vají čí  vlastní k úvedl most do bezvadne ho stavú a pak dos lo k jeho pr eda ní  me stú, pro pr í padne  
búdoúčí  úz í va ní . 
 

Návrh na usnesení: 
Dopravní  komise nedoporúč úje rade  me sta pr evod mostní ho objektú ev. č . 453-001 od km 0,005 po km 
0,025 pú vodní ho provozní ho stanič ení  se vs emi soúč a stmi a pr í slús enství m z vlastničtví  Olomoúčke ho 
kraje do vlastničtví  me sta Jesení k. 
Hlasování: 
Pro: 1          proti: 2          zdržel se: 1  
Dopravní komise návrh nepřijala.  
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6. Převod infrastruktury v lokalitě Bukovice - Za Pilou (dnešní ulice Jasná) do majetku města 
OM pr edloz ilo z a dost vlastní ka tečhničke  a dopravní  infrastrúktúrý společ nosti PMF REAL a.s. o její  
bezú platný  pr evod na me sto Jesení k. V minúlosti býl na vrh opakovane  projedna va n i diskútova n mezi 
vlastní kem infrastrúktúrý a za stúpči me sta.  
Na vrh pr evodú býl projedna n zastúpitelstvem me sta naposled na 9. zaseda ní  dne 14.05.2020, kdý býlo 
pr ijato úsnesení  č . 360, který m zastúpitelstvo me sta soúhlasí  s pr evodem infrastrúktúrý v lokalite  Za 
Piloú do vlastničtví  me sta od společ nosti PMF REAL a.s. poúze v pr í pade  splne ní  poz adavkú  dle „Pravidel 
me sta Jesení k pro vý stavbú a pr ijetí  nove  búdovane  a sta vají čí  infrastrúktúrý a soúvisejí čí čh pozemkú  
do vlastničtví  me sta“ platný čh v dobe  poda ní  z a dosti o pr evod infrastrúktúrý“. Zastúpitelstvo me sta 
pr ijatý m úsnesení m nesčhva lilo úde lení  vý jimký pro pr evod infrastrúktúrý, jak býlo společ ností  PMF 
REAL a.s. navrhova no. 
Dle sde lení  OM pr edme t pr evodú nespln úje úvedena  pravidla. Krome  jine ho není  splne na podmí nka 
zastave nosti 80%, není  moz ne  naplnit podmí nkú za rúký po poz adovanoú dobú, nejsoú výbúdova ný 
parkovačí  pločhý v poz adovane m rozsahú a dals í . 
DK bod prodiskútovala. Konstatova no býlo, z e infrastrúktúra zejme na dopravní  není  v odpoví dají čí m 
stavú, úz  dnes komúnikače výkazújí  zjevne  za vadý (napr . nerovnosti čhodní kú, pos kození  povrčhú 
vozovký, pos kození  obrúbní kú , praskla  betonova  pr í dlaz ba). DK úpozornila take  na nesplne ný  
poz adavek me sta na prodloúz ení  čhodní kú pode l úliče Za Piloú (vlastní k infrastrúktúrý z PD výnečhal). 
Š ohledem na neza jem o pr evod do majetkú me sta v dobe  búdova ní  stavbý, nebýla pr i vý stavbe  
prova de na odpoví dají čí  a nútna  kontrola ze straný me sta. Poz adovanoú kvalitú poúz itý čh materia lú , 
provedený čh pračí  tak nelze vú beč hodnotit. 
 
Návrh na usnesení: 
Dopravní  komise nedoporúč úje rade  me sta pr evod infrastrúktúrý vč . pozemkú  pod ní  v lokalite  úl. Jasna  
do majetkú me sta z dú vodú nesoúladú s „Pravidlý me sta Jesení k pro vý stavbú a pr ijetí  nove  výbúdovane  
a sta vají čí  infrastrúktúrý a soúvisejí čí čh pozemkú  do vlastničtví  me sta“ a z dú vodú nedor es ení  
dobúdova ní  čhýbe jí čí ho spojovačí ho čhodní kú pr i vý čhodní m okraji lokalitý. 
Hlasování: 
Pro: 4          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  

 
7. Různé 
-- 
 
 
 
Pote  Ing. Marčinov úkonč il zaseda ní . Dals í  termí n zaseda ní  DK býl stanoven na str edú 19.04.2023. 
 
Zapsal: Mačenaúerova  
Ščhva lil: Marčinov 
 
 
Pr í loha: 
Pla n č innosti DK na rok 2023 


