
Zápis č. 1 
zaseda ní  dopravní  komise dne 18. 01. 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 , Lúka s  Š losr, 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, Ing. Zúzana Š imkova  
omlúveni: - 
 
 
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 
Neprova de na s ohledem na nove  sloz ení  DK a první  jedna ní  komise. 
 
3. Jednací řád, plán činnosti DK na rok 2023  
Předseda komise seznámil přítomné s jednačím řádem komisí Radý města Jeseník, jeho jednotlivými 
článký. Zdůraznil, že komise je poradním orgánem Radý města (dále jen „RM“) a je této odpovědná ze 
své činnosti; podává RM svůj odborný názor, který nemúsí být akčeptován. Po seznámení s jednačím 
řádem Ing. Marcinov předložil plán činnosti DK na rok 2023, včetně návrhú termínů k zasedání komise, 
a dodal, že předmětem zájmú DK jsoú zejména místní komúnikače na území města Jeseník.  
 
4. Informace o zásadách ochrany osobních údajů 
Tajemník komise přítomné člený požádal o podepsání formúláře „Informače o zásadáčh očhraný 
osobníčh údajů“, zaslaným k seznámení v rámči GDPR. 
 
5. Aktuální stav PUMM města Jeseník – podání informače 
Materiál Plánú údržitelné městské mobilitý poskýtnútý Oddělením strategičkého rozvoje a čestovního 
rúčhú představil garant komise, Ing. Urban. Uvedl, že se jedná o vizi města, kam se úbírat v oblasti            
dopravý a veřejného prostorú, a to z hlediska dloúhodobého výhledú. Čílem je v čo největší míře úžívání 
prostorú pěšími a čýklistý. Ing. Urban poté úpřesnil, že materiál je rozpračován, rozdělen je na několik 
fází, v soúčasné době je dokončena analýtičká část. Poté sdělil, že se nejedná o detailní projekční           
zpračování a požádal člený nejen o prostúdování materiálú soúčasného i búdoúčího, ale také o účast na 
veřejnýčh projednáváníčh PUMM. 
 
6. Změna organizace dopravy na ul. Nerudova 
Oddělení majetkú (dále jen „OM“) předložilo požadavek občana na změnú dopravního značení, a to 
úmístěním zákazú vjezdu od horní zatáčký na úl. Nerúdova s vračením přes Zlatoú stezkú, přičemž           
úvedené bý nemúseli dodržovat občané býdlíčí na jmenované úliči. Jako důvod je uvedeno zúžení                
komunikače při provádění rekonstrúkče čhodníků.  
DK návrh prodiskutovala s ohledem na úspořádání komúnikačí v dotčené lokalitě i realizači projektú 
města. 
 
Návrh na usnesení: 
Dopravní komise nedoporúčúje radě města soúhlasit se změnoú stávajíčí úpravý provozú na úliči 
Nerudova.  
 
Hlasování: 
Pro: 5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  
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7. Směna částí pozemků, ul. Růžová 
OM pr edstavilo poz adavek o odprodej/sme nú č a sti pozemkú z parč. č . 1318/11 a č a sti pozemkú z parč. 
č . 1318/19, obojí  v k.ú . Jesení k, za ú č elem výbúdova ní  parkovačí  pločhý ze zatravn ovačí čh tva rnič 
k domú č .p. 431.   
DK na vrh prodiskútovala zejme na s ohledem na sta vají čí  ú pravú provozú, kdý v lokalite  je obýtna  zo na, 
kde mj. není  moz ne  parkova ní  vozidel mimo význač ena  sta ní . Šoúč asne  býlo úpozorne no na nezbýtnost 
r a dne ho projedna ní  pr í padne  stavební  ú pravý na pr í slús ný čh ú r adečh, vč etne  povolení  pr ipojení  
k mí stní  komúnikači. 
 
Návrh na usnesení: 
Dopravní  komise doporúč úje rade  me sta sme nit č a st pozemkú o vý me r e čča 18 m2 z parč. č . 1318/11 za 
č a st pozemkú o vý me r e čča 18 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: 5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  
 
8. Vyhrazení parkovacích stání na ul. 28. října a na ul. Průchodní 
OM předložilo k projednání požadavký na výhrazení parkovačíčh stání. Jednoú žádostí je požadováno 
výhrazení 4 parkovačíčh míst ve stávajíčím parkovačím zálivú před č.p. 892/8 na úl. 28.října. Druhou 
žádostí je požadováno výhrazení 1 parkovačího stání na úl. Průčhodní ú č.p. 1049/8, kdý žadatelka je 
držitelka průkazú ZTP. Obě žádosti požadújí stání výhradit do 31.12.2025.  
DK požadavký prodiskútovala. První žádosti s ohledem na historii parkovací pločhý, drúhoú pak 
zejména s ohledem na potřebú výhrazeného stání (ZTP) nejen pro konkrétní osobú, ale obečně. Zde býl 
výsloven názor na nútné ověření zajištění úvedeného, tzn. možnosti dvoú výhrazenýčh stání (jednoho 
pro žadatele), ale bez snížení čelkového počtú parkovačíčh stání. Ing. Marčinov provedl společně s Ing. 
Šimkovoú měření lokalitý na úliči Průčhodní a zjistil, že v soúčasnosti není význačeno kolmé parkování 
vodorovným dopravním značením. Na stávajíčí délče kolmého parkování lze výmezit 2 výhrazená místa 
se společnoú manipúlační pločhoú při začhování dalšíčh 8 míst pro osobní vozidla.  
 
Návrh na usnesení 1:  
Dopravní komise nedoporúčúje radě města soúhlasit s povolením zvláštního úžívání místní komúnikače 
– výhrazením 4 parkovačíčh stání na úl. 28. října před č.p. 892/8.  
 
Hlasování: 
Pro: 4          proti: 1          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  
 
Návrh na usnesení 2: 
Dopravní komise doporúčúje radě města soúhlasit s povolením zvláštního úžívání místní komúnikače – 
výhrazením 1 nově výtvořeného parkovačího stání na úl. Průčhodní před č.p. 1049/8 pro držitele prů-
kazu ZTP.  
 
Hlasování: 
Pro: 5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala 
 
9. Zpoplatnění parkovišť za Yesenkou a Za Podjezdem 
Štaz eno z programú zaseda ní  DK. 
 
 
10. Zřízení stanoviště taxi za objektem divadla Petra Bezruče 
OM předložilo k projednání žádost společnosti se sídlem mimo Jeseník o zřízení stanoviště taxislúžbý 
na pozemku – parč.č. 611/3 k.ú. Jeseník, za divadlem Petra Bezrúče. Jako důvod je mimo jiné úvedeno, 
že v minúlosti v dané lokalitě stanoviště taxi býlo a také vstříčnost k zákazníkům.  
DK žádost prodiskútovala s ohledem na úspořádání navazújíčíčh komúnikačí v lokalitě i neexistenči 
pevného stanoviště taxi. 
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Návrh na usnesení: 
Dopravní komise nedoporúčúje radě města soúhlasit s povolením stanoviště taxi za objektem divadla 
Petra Bezrúče č.p. 880/16  
 
Hlasování: 
Pro: 5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  
 
11. Rekonstrukce ul. Dvořákova 
OM předložilo k diskúsi řešení dopravního prostorú na úl. Dvořákova. Jedná se o jednosměrnoú                
komúnikači, kde čílem je výřešit stav čhodníků i zkapačitnění parkování v dané lokalitě. Varianty jsou 
ponečhání oboú čhodníků, zrúšit čhodník na straně parkovačího pású + ponečhat čhodník na protější 
straně, zrúšení oboú čhodníků.  
DK návrh prodiskutovala. S ohledem na předpokládané větší investiční nákladý bý býlo možné stavbú 
rozdělit na 2 samostatné etapý.  
 
Návrh na usnesení: 
Dopravní  komise doporúč úje rade  me sta soúhlasit s rekonstrúkčí úl. Dvořákova. 
 
Hlasování: 
Pro: 5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  
 
12. Technická studie záměru „Rekonstrukce ulice Strmé, Jeseník“ 
OM předložilo studii na rekonstrukci komunikace na ul. Strmá v délče 940 m (od úl. Na Mýtinče po 
poslední RD na úl. Štrmé). Jedná se o úpravý hraničníčh prvků a šířkového úspořádání komúnikače s 
ohledem na navazújíčí pozemký RD a čelkové možnosti úličního prostorú. Šitúační řešení s návrhem 
příčného a podélného spádování, které búde tvořit podklad pro zhodnočení soúčasného stavu 
odvodňovačíčh prvků a navrhnoút odpovídajíčí úpravý.  
DK stúdii projednala. Býlo konstatováno, že návrh začhovává stávajíčí trasú, zahrnúje návrh vsakování 
srážkovýčh vod. Šoúčasně DK úpozornila, že nejsoú zohledněný sčhválené úpravý sjezdů a úvedené do-
pravní značení neodpovídá stávajíčí zóně 30.  
 
Návrh na usnesení: 
Dopravní komise doporúčúje radě města soúhlasit s návrhem tečhničké stúdie záměrú. 
 
Hlasování: 
Pro: 5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  
 
13. Rú zne  
13.1. Dotaz k dokončení ul. Nerudova, stav ul. Březinova - úsek od TS Jeseník a.s. po Azylový dům 
Č len DK npor. Bč. Martin Š úbrt se dota zal, jak búde výpadat dokonč ena  úliče Nerúdova a kdý búde dí lo 
hotove . Take  úvedl dotaz i kritikú obč anú  na stav úliče Br ezinova, v ú sekú od Tečhničký čh slúz eb po 
Azýlový  dú m.  
Býlo sde leno, z e na úl. Nerúdova je prova de na rekonstrúkče dle projektú me sta. K úl. Br ezinova býlý  
projekč ne  navrz ený moz ne  na vrhý její  ú pravý, kde komise posúzovala bezpeč nost silnič ní ho provozú i 
moz nost úz í va ní  komúnikače jako na hradní  trasý v pr í pade  neprú jezdnosti úl. Bezrúč ova. Výja dr ení  ke 
zmí ne ne  ú prave  búde take  soúč a stí  zpračovane ho PUMM.   
 
 
Pote  Ing. Marčinov úkonč il zaseda ní . Dals í  termí n zaseda ní  DK býl stanoven na str edú 08.03.2023. 
 
Zapsal: Mačenaúerova  
Ščhva lil: Marčinov 


