
Zápis č. 18 
zasedání dopravní komise dne 28. 06. 2021 v 15:00 hod. 

(Městský úřad Jeseník, Karla Čapka 1147/10, 5. podlaží, místnost č. 531A) 
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Přítomni: 
členové: Ing. Milan Marcinov, Bc. Tomáš Baťa, Ladislav Frgál, Ing. Jiří Vedra 
omluveni: Petr Baršč 
garant komise: Ing. Václav Urban 
tajemník komise: Ing. Katarína Macenauerová 
hosté: Ing. Kateřina Ivanová, Mgr. Ondřej Wind, Ing. Bc. Monika Nepejchalová 
 
Program: 
1. Zahájení, kontrola úkolů 
Předseda dopravní komise (dále jen „DK“) Ing. Marcinov přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání DK 
je usnášeníschopné. Tímto zahájil jednání.  
 
2. Kontrola úkolů 
Kontrola úkolů vyplývajících ze zasedání DK 17/2021 nebyla provedena z důvodu nepředložení zápisu 
oddělením majetku s návrhy usnesení Radě města. Členové DK byli velmi překvapeni, protože zasedání 
DK 17/2021 bylo svoláno mimo plánovaná jednání, tedy jako mimořádné, ale po uskutečnění zasedání 
se nikdo zápisem s návrhy usnesení ani nezabýval?!? 
 
3.  
3.1. Parkování osobního automobilu ul. Růžičkova  
Oddělení majetku (dále jen „OM“) předložilo žádost o pronájem části pozemku o výměře cca 7 m2 z parc. 
č. 2176/7 v k.ú. Jeseník při místní komunikaci ul. Růžičkova, a to za účelem vybudování zpevněné plochy 
pro parkování osobního automobilu u domu č.p. 808. V pozemku vede trasa veřejného osvětlení. Na ulici 
je umožněn obousměrný provoz, místy jsou vyznačena podélná stání. 
DK návrh projednala zejména s ohledem na bezpečnost silničního provozu v souvislosti s šířkou 
předmětné komunikace, polohou stávajících sjezdů i umístění inženýrských sítí. Navrhované stání by se 
stalo součástí místní komunikace, tedy s možností obecného užívání. Jako takové by mělo odpovídat 
parametrům veřejných parkovacích stání. 
 
Návrh na usnesení: 
Dopravní komise nedoporučuje radě města pronajmout část pozemku o výměře cca 7 m2 z parc. č. 
2176/7 v k.ú. Jeseník, pro vybudování trvalého parkovacího stání pro osobní automobil. 
 
Hlasování: 
Pro:  4          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.                    
 
3.2. Prodej části oploceného pozemku u místní komunikace ul. Nerudova 
OM předložilo žádost o prodej části pozemku o výměře cca 53 m2 z parc. č. 891/1 v k.ú. Jeseník, 
z důvodu zjištěné nesrovnalosti umístění oplocení do pozemku ve vlastnictví města.  
DK návrh projednala s ohledem na uspořádání dopravní části dotčené lokality. 
 
Návrhy na usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města prodat část pozemku o výměře cca 53 m2 z parc. č. 891/1 v 
k.ú. Jeseník. 
 
Hlasování: 
Pro:   4        proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  
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3.3. Prodej pozemků v lokalitě ul. Strmá 
OM předložilo návrh na prodej pozemků parc. č. 141, 140/1 a 122/2 v lokalitě místní komunikace ul. 
Strmá. Na pozemcích lze v souladu s územním plánem umístit stavbu. Přes pozemek parc. č. 122/2 se 
nabízí možnost zřízení přístupu a příjezdu s napojením na účelovou komunikaci navazující na ul. Strmá. 
Tento pozemek je svažitý, mez s příkopou výškově odděluje pozemek města parc. č. 140/1 a pozemek 
parc. č. 130 ve vlastnictví Lesů ČR s.p. s účelovou komunikací, která je ve vlastnictví a správě města. 
DK návrh projednala zejména s ohledem na stavební i dopravně technický stav ul. Strmá, se závěrem, že 
se jedná o nebezpečnou komunikaci. 
 
Návrh na usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města prodat pozemky parc. č. 141 o výměře 376 m2 a parc. č. 140/1 
o výměře 2025 m2 v k.ú. Seč u Jeseníka.  
 
Hlasování: 
Pro:   4          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  
 
4. Žádost o vyčlenění parkovacích míst pro mateřskou školu Jeseník, Křížkovského 

OM předložilo žádost ředitelky MŠ o vyčlenění parkovacích míst pro potřeby zákonných zástupců a 
jejich děti. V současném režimu vozidla parkují částečně na vozovce ul. Křižkovského a částečně na 
pásu zeleně. Jako další možnost pro vybudování parkovací plochy by mohla být část zeleně podél ko-
munikace odbočující z ul. Křižkovského.  
DK návrh projednala 

a) návrh vyčlenění parkovacích míst podél ul. Křižkovského, a to s podélným řazením na součas-
né štěrkové ploše. Zohledněny byly polohy stávajících sjezdů, umístění inženýrských sítí i po-
žadavky platných právních předpisů, kterým současné uspořádání neodpovídá 

b) návrh vyčlenění parkovacích míst v zeleni, a to s kolmým řazením při komunikaci odbočující 
z ul. Křižkovského. S ohledem na podélný sklon je návrh nutné projekčně prověřit, aby bylo za-
jištěno bezpečné užívání. 

 
Návrh na usnesení:  
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit s případným vyčleněním parkovacích míst pro 
mateřskou školu Jeseník, Křížkovského v zelené ploše dle grafické přílohy, při zpracování odpovídající 
projektové dokumentace. 
 
Hlasování: 
Pro:   4          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.   
 
5. Chodník ul. Dukelská, Albert – Praděd 
Ing. Urban předložil na vědomí investiční záměr opravy povrchu levostranného chodníku a vjezdů v ulici 
Dukelská v úseku mezi křižovatkou s ulicí Nám. Svobody a Jiráskova, pod prodejnou Albert ve městě 
Jeseník. Celková délka úpravy je 94,67 m. Povrch chodníku je navržen v zámkové dlažbě. Součástí je 
úprava místa pro přecházení přes ul. Jiráskova a navazujících ploch křižovatky. Realizace investičního 
záměru je plánovaná v letošním roce. Ing. Marcinov upozornil na několik drobných nedostatků a ne-
srovnalostí v předložené projektové dokumentaci, které lze řešit jednodušeji a také investičně levněji pro 
stavebníka (např. cementová stabilizace, zbytečně vysoké převýšení silničního obrubníku, přerušení 
chodníku vjezdem na parkoviště, chybějící výměna konstrukčních vrstev u stávajícího chodníku bez 
kontroly stavu únosnosti). 
 
Návrh na usnesení: 
Dopravní komise bere na vědomí informace o probíhajícím investičním záměru „Chodník ul. Dukelská 
Albert – Praděd“. 
 
Dopravní komise návrh bere na vědomí. 
 
 
   
 



3/4 

6. Bytový dům č.p. 225 na ul. Vodní – územní plán (vnitřní městský okruh) 

OM předložilo k projednání situaci okolo bytového domu, který je v majetku města a jehož stav vyža-
duje vysokou investici. Podle územního plánu spadá část nemovitosti do plochy dopravní infrastruktu-
ry, kde se počítá s veřejně prospěšnou stavbou (č. plochy WD14 – vnitřní městský okruh, P.59 – nové 
napojení ul. Vodní na Školní). K zamyšlení tedy je, zda vnitřní městský okruh vyřadit z územního plánu 
a dům opravit či prodat nebo veřejně prospěšnou stavbu v ÚP zachovat a uvažovat o budoucí demolici 
objektu. 
DK situaci prodiskutovala zejména s ohledem možného využití ul. Vodní jako náhradní trasy v případě 
nemožnosti užít most přes řeku Bělou na ul. Bezručova 
 
Návrh na usnesení:  
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit se zachováním vnitřního městského okruhu – ve-
řejně prospěšné stavby pod č. WD14, plochy přestavby P.59 – nové napojení ul. Vodní na Školní v 
územním plánu města Jeseník.  
 
Hlasování: 
Pro:   4          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  
 
7. Různé 
7.1. Vyhrazené stání pro ZTP na ul. Beskydská 
OM předložilo žádost o parkovací stání vyhrazené ZTP, a to na ul. Beskydská, v místě vyznačeného stání 
s podélným způsobem řazení. Toto stání je označené pouze vodorovným dopravním značením jako 
vyhrazené pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou. 
Související svislé značení osazeno není.  
DK návrh prodiskutovala s ohledem na potřebné parametry vyhrazeného stání a možnosti dané lokality.  
S ohledem na stávající šířku vozovky místní komunikace nelze povolit vyhrazené podélné stání, které 
musí mít min. šířku 3,5m. Vyhrazené parkovací stání pro ZTP lze zřídit pouze s kolmým způsobem 
řazení na stávajících plochách v dané lokalitě při nutném vyznačení vodorovným i svislým dopravním 
značením. 
 
Návrh na usnesení:  
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit s vyhrazením 1 parkovacího místa pro vozidlo ZTP 
na ulici Beskydská v Jeseníku na stávající ploše s kolmým způsobem řazení. 
 
Hlasování: 
Pro:   4          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.                    
 
7.2. Snížení rychlosti na ul. Krameriova 
OM předložilo žádost občanů bydlících na ul. Krameriova o zajištění snížení rychlosti na max. 30 km/h. 
Podle jejich písemného sdělení je v ulici zejména ráno zvýšený provoz, vozidla si zkracují cestu do lázní. 
DK návrh prodiskutovala s ohledem na návaznost předmětné lokality na okolí, tím předpokládanou 
potřebu užívání ul. Krameriova vozidly, existenci stávajícího chodníku a hustotu silničního provozu. 
 
Návrh na usnesení:  
DK doporučuje radě města souhlasit s umístěním dopravního značení „Zóna s dopravním omezením, 
nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h“ pro ul. Krameriova. 
 
Hlasování: 
Pro: 0          proti:   3          zdržel se: 1  
Dopravní komise návrh nepřijala.                    
 
7.3. Snížení rychlosti na ul. Na Středisku 
Ing. Urban předložil podnět na užívání ul. Na Středisku jako „obytná zóna“. 
DK návrh prodiskutovala s ohledem na užívání dotčené lokality pouze domácími, kdy jmenovaná ulice 
není průjezdná, a také nutnost instalace příčných prahů, následný hluk, potřeby zimní údržby apod. 
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Návrh na usnesení:  
DK doporučuje radě města souhlasit s umístěním dopravního značení „Obytná zóna“ pro ul. Na 
Středisku, a to v prostoru za vjezdem do areálu u objektu č.p. 370 (bývalé dílny Lesů ČR, s.p.). 
 
Hlasování: 
Pro: 1          proti:  2          zdržel se: 1  
Dopravní komise návrh nepřijala.                    
 
 
 
 
Ing. Marcinov ukončil zasedání DK. 
 
Termín dalšího plánovaného zasedání DK je stanoven na 07.09. 2021 (úterý) od 15:00 hod.  
 
Zapsal: Macenauerová 
Schválil: Marcinov 
 


