
Zápis č. 20 
zasedání dopravní komise dne 16. 11. 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, Petr Baršč, Ing. Jiří Vedra, Ladislav Frgál 
garant: Ing. Václav Urban 
tajemník komise: Ing. Katarína Macenauerová 
hosté: Ing. Kateřina Ivanová, Ing. Jiří Uher, Ing. Jana Gvizdová, 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 19/2021: 

 Rada města Jeseník na svém 100. zasedání konaném dne 25. 10. 2021 usnesením č. 
o 2857 bere na vědomí zápis z dopravní komise č. 19 konané dne 07. 09. 2021 
o 2858 schvaluje plánu zimní údržby na období 2021-2022 
o 2859 souhlasí v souvislosti s realizací záměru „Neveřejné parkoviště u objektu č.p. 

553/6 v Jeseníku“ se změnou místní úpravy provozu na ul. Karla Čapka spočívající ve 
snížení rychlosti na 30 km/h od křižovatky s ul. Nábřežní až po křižovatku s ul. 
Havlíčkova  

o 2860 souhlasí se zachováním stávajícího dopravního režimu na ul. Tyršova 
o 2861 souhlasí s osazením dopravního zrcadla při výjezdu z areálu skateparku 

v Bukovicích 
DK v souvislosti s usnesením č. 2859 upozornila na nutnost opakování dopravního značení B 20a 
Nejvyšší dovolená rychlost „30 km/h“ v místě za křižovatkou s ul. Dvořákova, včetně dodržení odstupu 
jednotlivých sloupků dopravního značení. 
 
3. Návrh na změnu dopravního značení „U křížku“ 
Oddělení majetku (dále jen „OM“) předneslo návrh změny stávajícího dopravního značení „zákaz vjez-
du s dodatkovou tabulí mimo dopravní obsluhy“ na značení „zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí vjezd na 
povolení města“. Jako důvod je uvedeno, že v poslední době se provoz v místě zintenzivnil a městská 
policie zvýšila četnost kontrol. To má dopad i na obyvatele, kteří v tomto místě bydlí a jinudy nemohou 
ke svým nemovitostem přijet. Při každé kontrole musí prokazovat, že zde mají zákonné právo jet, což 
jim značně vadí a situaci chtějí řešit. Související zpoplatnění komunikace pro osoby v místě nebydlící 
by mohlo snížit pohyb vozidel v místě. 
DK návrh projednala s ohledem na dopravní situaci a možnosti silničního provozu v dotčené lokalitě, 
včetně možností případných úprav, mj. režimu provozu i úprav stavebních. Závěrem bylo konstatová-
no, že navržená úprava dopravního značení není v souladu se současnou Obecně závaznou vyhláškou 
města č. 6/2019, a do doby vyřešení majetkoprávních vztahů souvisejících s komunikací v místě nelze 
řešit případný posun dopravního značení.  
 
Návrh na usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města změnit dopravní značení na komunikaci „U křížku“ v 
Bukovicích a svislou dopravní značku zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy nahradit značkou Vjezd na 
povolení města Jeseník a to obousměrně. 
 
Hlasování: 
Pro:  0          proti: 5          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh nepřijala.                    
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4.1. Žádosti o vyhrazené parkování – p. Loužil 
Jedná se o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro konkrétní vozidlo držitele ZTP na stávajícím 
parkovišti před vchodem č.p. 1161/38 na ul. Lipovská, a to jako stání podélné. 
DK návrh projednala s ohledem na rozměry vyhrazeného stání určené platnými právními předpisy, 
možnosti jeho vytvoření v dané lokalitě i možnosti budoucího užívání vyhrazeného stání dalšími 
osobami se záměrem, aby užívání takového stání bylo bezpečné. Předložený návrh podélného stání 
nelze povolit s ohledem na požadovanou šířku takového stání. Závěrem bylo doporučeno vyhradit 
stání v místě parkovacích stání kolmých, s bezbariérovým přístupem na navazující chodník. 
 
Návrh na usnesení:  
Dopravní komise doporučuje RM souhlasit s vyhrazením 1 parkovacího místa pro vozidlo RZ 2M8 
2042 pro držitele průkazu ZTP na ulici Lipovská v Jeseníku na dobu určitou do 31.12.2023, a to v místě 
kolmého stání. 
 
Hlasování: 
Pro:   5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.   
 
4.2. Žádosti o vyhrazené parkování – p. Klabzuba 
Jedná se o vyhrazení jednoho parkovacího místa pro konkrétní vozidlo na parkovišti ul. Lipovská, za 
místní kotelnou, a to za příslušný poplatek. OM s vyčleněním hrazeného stání v této oblasti problém 
nevidí, požadovaná doba 2 roky je přijatelná. 
DK návrh projednala. Diskutována byla také možnost stanovení lokalit, kde z pohledu Oddělení majet-
ku vyhrazení míst pro konkrétní vozidla není možné. Současně bylo konstatováno, že DK jako vyhra-
zená stání doporučuje určit stání krajní. 
 
Návrh na usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit s vyhrazením 1 parkovacího místa pro konkrétní 
vozidlo RZ 5M8 7036 na ulici Lipovská v Jeseníku do 31.12.2023. 
 
Hlasování: 
Pro:   5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.   
   
4.3.  Žádost o řešení nedostatku parkovacích míst na ul. U Kasáren a v přilehlém okolí 
Jedná se o žádost pana Halíčka na řešení problému s kapacitou parkovacích míst v okolí bytových do-
mů tzv. Kachlíkáčů. Domy jsou v majetku města, dle p. Halíčka je parkoviště užíváno obyvateli 
z vedlejších domů i rekreanty, parkovací kapacita je nedostatečná. Zaslal tři možnosti řešení, a to vy-
hrazené stání za poplatek, umístění značení „vjezd zakázán s dodatkovou tabulkou – pouze na povole-
ní města“ a rozšíření parkovací plochy před domem. 
DK návrh projednala mj. s ohledem na možnosti realizace stavebních úprav a návaznosti okolních ne-
movitostí, včetně existence platného stavebního povolení na stavbu parkoviště na ul. Dukelská, na plo-
še před fotbalovým areálem. Jako jedno z řešení bylo navrženo rozšíření stávajícího parkoviště vedle 
panelových domů.  
 
Návrh na usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města nevyhovět žádosti Libora Halíčka a nesouhlasit s žádným 
předloženým návrhem. 
 
Hlasování: 
Pro:   5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.   
 
5. Snížení rychlosti na ul. Rejvízská 
Jedná se o žádost pí. Janhubové na snížení rychlosti na ul. Rejvízská na max. 40 km/hod., v úseku od ul. 
Za Pilou po Rejvíz, do doby zbudování chodníku v celé délce trasy. Návrh je podán na žádost spojenou 
s žádostí o zvýšení kontrol ze strany Policie ČR a odstranění náletových dřevin podél komunikace.  
DK návrh projednala, mj. s ohledem na skutečnost, že ul. Rejvízská jako taková je silnicí II. třídy a pod-
pořila častější provádění kontrol měření rychlosti PČR. Náletové dřeviny již byly odstraněny. 
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Návrh na usnesení:  
Dopravní komise nedoporučuje radě města vyhovět žádosti paní Petry Janhubové a snížit rychlost na 
ul. Rejvízská v celé délce na maximálně 40 km/hod. 
 
Hlasování: 
Pro:   5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  
 
6. Vyhrazení plochy pro sanitní vozy 
Na žádost OM přesunuto do bodu „Různé“ 
 
7. Ul. Havlíčkova – rozšíření + odstranění chodníku 
OM k věci sdělilo, že se jedná se o odstranění chodníku na levé straně ul. Havlíčkova ve směru od Iposu 
do Bukovic, který je veden podél zdi, málo používaný, úzký a jeho povrch z litého asfaltu je v neuspo-
kojivém stavu. Na pravé straně je chodník nový, dostatečné šířky a ze zámkové dlažby. Odstraněním 
chodníku by došlo k rozšíření komunikace, podélná parkovací stání by se posunula více do kraje a prů-
jezdní profil by se tak oproti současnému stavu zvýšil. Lampy veřejného osvětlení by zůstaly bez zása-
hu a parkování rozmístěno mezi nimi. Přeložka VO by žádala velké investice. Jako nízkonákladové ře-
šení se jeví odstranění obrub, stržení asfaltového povrchu chodníku a zatravňovací dlaždice, dlažba či 
povrch ponechat a zapravit nerovnosti. 
DK návrh projednala s ohledem na platnou legislativu, potřebné šířkové uspořádání vozovky, dodržení 
bezpečnostních odstupů od pevných překážek (sloupů VO, zdí apod.) i zachování vstupů z přilehlých 
nemovitostí. Zdůraznila potřebu projednání záměru na základě zpracování detailnější projektové do-
kumentace, ověření možnosti bezpečného silničního provozu a projednání stavebním úřadem. 
 
Návrh na usnesení:  
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit s odstraněním levostranného chodníku na ul. 
Havlíčkova ve směru z Jeseníku do Bukovic za účelem posunu podélných parkovacích stání a zvýšení 
průjezdního profilu komunikace při zpracování odpovídající projektové dokumentace a vydání pří-
slušného povolení stavebním úřadem. 
 
Hlasování: 
Pro:   5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  
 
8. Vyhrazené parkování u domu č.p. 993/994 na ul. Boženy Němcové 
Jedná se o žádost společenství vlastníků jednotek domu č.p. 993/994 na ul. B. Němcové o vyhrazení 
parkování na panelové ploše, která přímo navazuje na dům č.p. 994. Přístup je přes chodník, současný 
stav sjezd vozidlům umožňuje. Žádost je odůvodněna problémem s parkováním v místě, možné je uza-
vřením smlouvy o nájmu. 
DK návrh projednala s ohledem na stávající režim v lokalitě, parametry řešené plochy, včetně jejího 
podélného sklonu a možnosti bezpečného užívání pro požadovaný účel. Konstatováno bylo, že para-
metry panelové plochy neodpovídají platným předpisům pro účely parkování vozidel. 
 
Návrh na usnesení:  
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit s vyhrazením stání na části pozemku o výměře 30 
m2 z pozemkové parcely č. 2291/2 v k.ú. Jeseník pro bydlící v domě č.p. 993 a 994 na ul. Boženy 
Němcové. 
 
Hlasování: 
Pro:   0          proti: 5          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh nepřijala.  
 
9. Výstavba neveřejného parkoviště u objektu č.p. 553 ul. K. Čapka 
OM předložilo upravený návrh neveřejného parkoviště u objektu č.p. 553 na ul. K. Čapka, který byl 
projednán na 19. zasedání DK dne 07.09.2021, v souvislosti bylo projednáváno snížení rychlosti 
v dotčené lokalitě, jehož důvodem jsou překážky v rozhledu – elektro pilíř a sloup VO. RM na svém 100. 
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zasedání usnesením č. 2859 schválila v souvislosti s realizací neveřejného parkoviště navržené snížení 
rychlosti. 
Projektant předložil doplnění žádosti ve smyslu projednání DK dne 07.09.2021. Parkoviště bylo 
upraveno tak, aby vozidla nemusela využívat sjezd na ul. K. Čapka couváním. Úpravou došlo ke snížení 
parkovacích míst z 6 na 5, kdy pro otáčení vozidel bude využita plocha krajního stání. DK upozornila, že 
ve stavebním povolení musí být uvedena podmínka zachování obratiště v místě krajního stání.  
 
Návrh na usnesení:  
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit s realizací záměru „Neveřejné parkoviště u objektu 
č.p. 553/6 v Jeseníku“ pro 5 parkovacích míst.  
 
Hlasování: 
Pro:   5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  
 
10. Různé 
10.1. Regenerace sídliště pod Chlumem 
Návrh předložilo Oddělení investic (dále jen „OI“). Jedná se o záměr Města Jeseník, kde zhotovitelem 
projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení je Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 
Hradec Králové, podkladem pro zpracování je územní studie zpracovaná společností City Upgrade s.r.o. 
Dne 17.05.2021 bylo v dopravní komisi projednáno řešení dopravního režimu v sídlišti, se závěrem 
doporučení zařadit ulice Zeyerova a Seifertova do místních komunikací obslužných s omezenou 
rychlostí 30 km/hod., pro pohyb pěších navrhnout místa pro přecházení a dopravu zklidnit umístěním 
zpomalovacích prahů. Doplněno bylo, že dne 23.11.2021 proběhne veřejné projednání konceptu 
s obyvateli a současně probíhá dotazníkové šetření, které vyhodnotí aktuální potřeby obyvatel, které by 
měly být zohledněny při zpracování projektu.  
Podle současného návrhu jsou upřednostněny pěší trasy, lokalita je řešena jako „zóna 30“, počet 
parkovacích stání je navýšen ze stávajícího využití cca 170ks na cca 250ks. Návrh je koordinován 
s plánem stavebních úprav BILLA. Hlavní komunikace jsou navrženy s asfaltovým povrchem, chodníky 
ze zámkové dlažby, parkovací stání z vegetačních tvárnic. 
OI požádalo členy DK o podrobnější seznámení se zpracovanou dokumentací. 
DK byl sdělen návrh možného samostatného projednání, v případě potřeby. 
 
Dopravní komise návrh vzala na vědomí.                    
 
10.2. Vyhrazení plochy pro sanitní vozy 
OM byl tlumočen podnět na zřízení ploch určených pro sanitní vozy, příp. hasiče, a to před panelovým 
domem č.p. 1164 – 1168 na sídlišti při ul. Lipovská, a to v rozsahu jako např. před domy č.p. před 1160, 
1161 na témže sídlišti. V lokalitě je uvažováno s opravou povrchu, kdy bude možné plochy označit 
příslušným značením. 
 
Dopravní komise vzala podnět na vědomí.                    
 
10.3. Údržba zeleně podél silnice III/45318 (ul. Priessnitzova) 
OM byl tlumočen podnět p. Činčaly, na provedení kácení náletů podél levé strany komunikace, ve směru 
do lázní, a to v úseku od křižovatky s ul. Alšova po křižovatku s ul. Krameriova. 
 
Dopravní komise vzala podnět na vědomí.                    
 
10.4. Připojení nemovitosti ke komunikaci navazující na ul. Muzikantská stezka 
OM byl tlumočen záměr na výstavbu rodinného domu se sjezdem na komunikaci, v místě, kde již není 
vedena jako místní komunikace.  
DK prodiskutovala stavební stav komunikace v místě i možnosti ochrany místní komunikace dle platné 
legislativy. Připojení nemovitosti k účelové komunikaci nepodléhá projednání před silničním správním 
úřadem. Ochranu místní komunikace může její vlastník zajistit při projednání před stavebním úřadem, 
jako účastník řízení o povolení stavby rodinného domu. 
 
Dopravní komise vzala záměr na vědomí.                    
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10.5. Připojení areálu skateparku na ul. Šumperská 
Ing. Vedra sdělil, že při užívání chodníkového připojení areálu dochází k ohrožování účastníků silničního 
provozu i uživatelů připojení. Areál je připojen k chodníku podél silnice I. třídy. Dochází ke znečišťování 
vozovky štěrkem, děti z areálu vyjíždí nebezpečně, může dojít ke sjetí na silnici, či ohrožení chodců na 
chodníku. Navrhl pořízení zábradlí v místě. 
DK názor prodiskutovala s ohledem na bezpečnost silničního provozu i možnosti dané platnou 
legislativou. Závěrem bylo konstatováno, že osazení zábradlí šířkové parametry chodníku neumožňují, 
doporučeno bylo užití funkční zavírací brány v místě východu/výjezdu z areálu. 
 
Dopravní komise vzala informaci na vědomí.                    
 
 
 
 
Ing. Marcinov ukončil zasedání DK. 
 
Termín dalšího plánovaného zasedání DK je stanoven na 24. 1. 2022 (pondělí) od 15:00 hod.  
 
Zapsal: Macenauerová 
Schválil: Marcinov 
 


