
Zápis č. 21 
mimořádné zasedání dopravní komise dne 13. 12. 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 
 
 
Program: 
1. Zahájení 
Předseda dopravní komise (dále jen „DK“) Ing. Marcinov přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání DK 
je usnášeníschopné. Tímto zahájil jednání.  
 
 
2. Plán udržitelné městské mobility města Jeseník 
Ing. Urban informoval o on-line projednání návrhu technické specifikace Plánu udržitelné městské 
mobility (dále jen „PUMM“) a dodal, že po úpravě dokumentu dle připomínek, bude finální verze e-
mailem poskytnuta členům DK. Požádal o její prostudování a návrhy pro účely podrobnějšího zpracování 
dopravních závad ve městě. Doplnil, že prozatím byly jako závady určeny křižovatky ulic 
Dukelská/náměstí Svobody, Fučíkova/Lipovská, Šumperská/státní silnice I/60, a také, že zaměření 
PUMM bude s důrazem na pěší a cyklo dopravu. 
 
Dopravní komise vzala informaci na vědomí.                    
 
 
3. Regenerace sídliště pod Chlumem 
Ing. Uher a Ing. Gvizdová poskytli aktuální koncept situačního výkresu, informovali o veřejném pro-
jednání a dotazníkovém šetření. DK návrh prodiskutovala mj. v souvislosti s návrhem organizace do-
pravy, počtem a umístěním parkovacích stání včetně zajištění potřebných parametrů, dále umístění a 
parametrů pěších tras, vše s ohledem na koncepci sídliště a potřeby zejména jeho obyvatel, včetně 
návazností na okolní lokality. Všechny připomínky z dnešního jednání budou předány zpracovateli 
projektové dokumentace k zapracování. 
 
Návrh na usnesení: 
Dopravní komise doporučuje radě města schválit navržené dopravní řešení projektové dokumentace 
„Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník“. 
 
Hlasování: 
Pro:  5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.                    
 
 
4. Petice k ul. Dittersdorfova 
Ing. Uher předložil petici občanů ve věci zklidnění dopravy na ul. Dittersdorfova, zahrnující žádost o 
snížení rychlosti na max. 30 km/hod a umístění zpomalovacích prahů, konkrétně v místě přechodu pro 
chodce u mateřské školky. Jde o rovný úsek, kde řidiči ve vyšší míře nedávají chodcům na přechodu 
pro chodce přednost a zpravidla nedodržují ani stávající předepsanou rychlost. 
Ing. Ivanová k věci sdělila, že v místě je výrazný výskyt neukázněných řidičů.  
Ing. Marcinov uvedl, že již v roce 2014 byla zpracovaná projektová dokumentace, zahrnující bezbarié-
rovou úpravu přechodu pro chodce u školky včetně jeho osvětlení. Dodal, že úpravy podle současných 
požadavků dotčených orgánů budou vyžadovat rozsáhlejší projektovou dokumentaci.    
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Návrh na usnesení:  
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit se zpracováním projektové dokumentace pro 
zklidnění dopravy na ul. Dittersdorfova. 
 
Hlasování: 
Pro:   4          proti: 0          zdržel se: 1  
Dopravní komise návrh přijala.   
 
 
5. Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - vyhrazené parkovací stání pro držitele 
průkazu ZTP/P na ul. Zeyerova 
DK projednala návrh předložený Oddělením majetku (dále jen „OM“). Jedná se o žádost paní Dany Va-
lachové, Jeseník o povolení zvláštního užívání – vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP/P a 
vozidlo RZ 7M0 1671 na místní komunikaci (parkovací ploše) ul. Zeyerova před vchodem č.p. 658/6 
(parc. č. 1024/1, k.ú. Jeseník) do 31.12.2023. Dle informací Ing. Uhra se nepřepokládá zahájení staveb-
ních prací na regeneraci sídliště do 2 let. 
 
Návrh na usnesení:  
Dopravní komise doporučuje radě města souhlasit s povolením zvláštního užívání na vyhrazení 1 
parkovacího místa pro vozidlo RZ 7M0 1671 pro držitele průkazu ZTP/P na ulici Zeyerova v Jeseníku 
na dobu určitou do 31.12.2022. 
 
Hlasování: 
Pro:   5          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  
 
 
 
 
 
Ing. Marcinov ukončil zasedání DK. 
 
Termín dalšího plánovaného zasedání DK je stanoven na 31. 1. 2022 (pondělí) od 15:00 hod.  
 
Zapsal: Macenauerová 
Schválil: Marcinov 
 


