
Zápis č. 25 
zaseda ní  dopravní  komise dne 14. 09. 2022 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, Ladislav Frga l, Petr Bars č , Ing. Jir í  Vedra 
garant: Ing. Va člav Urban 
tajemní k komise: Ing. Katarí na Mačenaúerova  
hoste : Ing. Kater ina Ivanova , Mgr. Ondr ej Wind 
omlúveni: Bč. Toma s  Baťa 
 
 
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 
Kontrola ú kolú  výplý vají čí čh z 24. zaseda ní  DK: 

 Rada me sta Jesení k (da le jen „RM“) na sve m 124. zaseda ní  konane m dne 11. 07. 2022 úsnesení m č . 
o 3471 bere na ve domí  za pis z dopravní  komise č . 24 konane  dne 07. 06. 2022 
o 3472 nesoúhlasí  s výhrazení m parkovačí čh mí st na Masarýkove  na me stí  spolkú 

Súdetikús, z.s. po dobú kona ní  Jeseničký čh trhú   
o 3473 soúhlasí  s ú plnoú úzaví rkoú Masarýkova na me stí  po dobú konaní  Jeseničký čh trhú  
o 3474 nesoúhlasí  s prodejem/sme noú č a sti pozemkú o vý me r e čča 12 m2 z parč. č . 

1318/11 a č a sti pozemkú o vý me r e čča 35 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 

o 3475 nesoúhlasí  s výbúdova ní m pr í jezdove  komúnikače k pozemkú - parč.č . 760/5 k.ú . 
Jesení k dle pr edloz ený čh podkladú  

o 3476  nesoúhlasí  s úmí ste ní m zpomalovačí čh retarde rú  na úl. Č ečhova 
Ing. Marčinov vznesl dotaz ve ve či nepr ijetí  úsnesení  k bodú č . 7 „Ul. Týrs ova – vjezd a vý jezd sanitní čh 
vozú “ z 24. zaseda ní  DK. Ing. Urbanem býlo sde leno, z e za stúpči Nemočniče AGEL Jesení k a.s. se 
zú č astnili jedna ní  radý me sta a úpr esnili drúh a poč et vozidel, ktera  búdoú sjezd úz í vat; soúč asne  býla 
vedena diskúze o parkovačí čh pločha čh v area lú z adatele, který  bý me l bý t č a steč ne  zpr í stúpne n 
ver ejnosti. Po tomto projedna ní  rada rozhodla, z e z adateli v dane  ve či výhoví .  
 
3. Umístění dopravní značky IP11g – parkoviště (stání na chodníku podélné) na ulici Tkalcovská  
Pan Frga l podal podne t na úmí ste ní  dopravní  znač ký IP 11g Parkovis te  č a steč ne  sta ní  na čhodní kú 
pode lne . Dopravní  znač ka bý býla úmí ste na vlevo ve sme rú jí zdý na zač a tkú úliče Tkalčovska . Da le bý 
mohla bý t tato dopravní  znač ka doplne na vodorovný m dopravní m znač ení m V 10d Parkovačí  prúh. 
DK návrh projednala s ohledem na soúčasný stav úžívání komunikace, včetně stávajíčí úpravý provozú 
– obýtná zóna. 
Ing. Urban k věči doplnil, že sitúače je v řešení, na místě býlo provedeno šetření za účasti Oddělení ma-
jetkú a Poličie ČR, kde býlo navrženo provizorní řešení, a to úmožnění parkování způsobem částečného 
stání na čhodníkú podélně. Tato úprava bý býla provedena do dobý realizače stavbý „Revitalizače síd-
liště Pod Čhlúmem“.  
 
Návrh na usnesení: 
Dopravní  komise doporúč úje Rade  me sta úmí ste ní  dopravní  znač ký IP 11g Parkovis te  č a steč ne  sta ní  na 
čhodní kú pode lne , vč etne  význač ení  vodorovne ho dopravní ho znač ení  V 10d Parkovačí  prúh, na úliči 
Tkalčovska . 
Hlasování: 
Pro: 2          proti: 1          zdržel se: 1  
Dopravní komise návrh nepřijala.   
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4. Technická studie záměru „Doplnění chodníku podél ulice Šumperská v Jeseníku“ 
OM předložilo k projednání stúdii na čhýbe jí čí  č a st čhodní kú na úl. S úmperska . Jedna  se o ú sek pode l 
ope rne  zdi, pode l silniče I/44. Čhodní k je navrz en v s í r če 1,5m, s povrčhem ze za mkove  dlaz bý, 
s prome nnoú s í r koú zpevne ne  krajniče ze z úlove  kostký. Stavba se mimo za sahú do pozemkú  me sta 
dotkne take  pozemkú  jiný čh súbjektú . Pr edpokla dane  na kladý, krome  odkúpú pozemkú  a pr eloz ký sí tí , 
jsoú 1.2 mil. Kč . Pr edloz ena  verze stúdie minimalizúje za sah do sta vají čí  zdi. 
DK stúdii prodiskútovala s ohledem na sta vají čí  silnič ní  provoz v mí ste , s í r kú pr ilehle  silniče i za sah do 
sta vají čí  ope rne  ste ný. Soúč asne  býlo úpozorne no na nútnoú ú pravú polohý obrúbní kú, zajis ťújí čí ho 
vodí čí  linii pro slabozrake  a nevidome , v mí ste  pr erús ení  čhodní kú pr ipojení m čestý k zahra dka m 
(označ eno jako „sta v. U K“). Obrúbní k je nútno narovnat do společ ne  linie, abý úvedene  osobý nebýlý 
nava de ný vstoúpit do prostorú silniče. 
 
Návrh na usnesení: 
Dopravní  komise doporúč úje rade  me sta soúhlasit s na vrhem tečhničke  stúdie.  
Hlasování: 
Pro: 4          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.   
 
 
5. Řešení dopravní situace - úprava dopravního značení Za Pilou 
OM pr edloz ilo poz adavek obč ana býdlí čí ho na úl. Jasna  (nova  lokalita vý stavbý RD sme rem Za Piloú) o 
r es ení  dopravní  sitúače – moz nost ú pravý svisle ho dopravní ho znač ení  na úl. Za Piloú z dú vodú 
nedodrz ova ní  rýčhlosti na komúnikači. Poz adova no je stanovení  obýtne  zo ný nebo opakovat po ú sečí čh 
čča 300 m sta vají čí  svisle  dopravní  znač ení  omezení  rýčhlosti 30 km/h. OM se pr ikla ní  k ú prave  
sta vají čí ho znač ení  B 20a Nejvýs s í  dovolena  rýčhlost, s ú dajem „30“, a to jeho zopakova ní m i pr i leve m 
okraji komúnikače, obojí  s retroreflexní m z lútozelený m flúoresčenč ní m podkladem (pozadí ) pro 
zdú razne ní  vý znamú a zleps ení  viditelnosti, s dodatkovoú tabúlkoú E4 De lka ú sekú, s úvedení m ú daje 1 
km. 
DK projednala poz adavek obč ana – stanovení  obýtne  zo ný, a to s ohledem na vhodnost realizače na vrhú 
v dane m ú zemí , parametrý komúnikače, za stavbú a dals í . Pote  prodiskútovala na vrh Odde lení  majetkú 
– ú pravú sta vají čí ho znač ení  jeho zopakova ní m a zdú razne ní m. 
 
Návrh na usnesení: 
Dopravní  komise doporúč úje rade  me sta soúhlasit s ú pravoú sta vají čí ho svisle ho dopravní ho znač ení  B 
20a Nejvýs s í  dovolena  rýčhlost, s ú dajem „30“, a to jeho zopakova ní m pr i leve m okraji komúnikače, a pro 
zdú razne ní  vý znamú na retroreflexní m z lútozelene m flúoresčenč ní m podkladú. 
 
Hlasování: 
Pro: 4          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.   
 
 
6. Stanovení místní úpravy provozu v lokalitě „U Křížku“ 
OM předložilo k projedna ní  na vrh dopravní ho znač ení  na komúnikači „U Kr í z kú“ vedoúčí  ze sí dlis te  9. 
kve tna na občhvat sme r Lipova  – la zne  (silniče I. tr í dý). V soúč asne  dobe  je v mí ste  „kr í z kú“, tj. úprostr ed 
trasý komúnikače, na z a dost obč anú  úmí ste na za kazova  znač ka B1 Za kaz vjezdú vs ečh vozidel v oboú 
sme rečh, s dodatkovoú tabúlkoú E13 Text (úvedeno „Mimo dopravní  obslúhý“). Č asto je z mí sta 
odstran ova na a nič ena a ner es í  zmí rne ní  provozú na komúnikači. Odde lení  majetkú navrhúje ze straný 
sí dlis te  úl. Horska  i ze straný sjezdú na silniči I/60 osadit informativní  znač kú provozní  IP 10a Slepa  
pozemní  komúnikače. A v mí ste  „kr í z kú“ úmí stit sklopný  úzamýkatelný  sloúpek v poč tú 2 ks, abý býlo 
prú jezdú zabra ne no. V mí ste  sta vají čí ho sjezdú na silniči I/60 búdoú doplne ný č ervene  sme rove  sloúpký 
Z 11č a Z 11d a úpraveno vodorovne  dopravní  znač ení . 
DK na vrh projednala s ohledem na bezpeč nost silnič ní ho provozú, r es ení  za braný, nútnost její ho 
osve tlení  i moz nost porús ova ní  prú jezdú objí z de ní m za braný. Doporúč ila za branú osadit v rozme rú, 
zajis ťújí čí m její  viditelnost i pr i sne hove  pokrý vče, a soúč asne  doporúč úje zajistit její  osve tlení  pr i 
sní z ene  viditelnosti. Nútno prove st take  opatr ení , ktera  zabra ní  moz ne mú objí z de ní  navrz ený čh sloúpkú . 
Da le býlo doporúč eno poúz ití  sme rový čh sloúpkú  Z 11g, ktere  jsoú krúhove ho prú r ezú. 
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Návrh na usnesení: 
Dopravní  komise doporúč úje rade  me sta soúhlasit s na vrhem stanovení  dopravní ho znač ení  v lokalite  
„U Kr í z kú“ dle pr edloz ene ho podkladú. 
Hlasování: 
Pro: 4          proti: 0          zdržel se: 0  
Dopravní komise návrh přijala.  
 
 
7. Požadavek na rozšíření parkoviště ul. Lipovská 
-- Staženo z projednání. 
 
 
8. Řešení dopravní infrastruktury na ul. Kalvodova - rekonstrukce přístupové účelové                         
komunikace  
OM pr edloz ilo na vrh vlastní kú  4 nový čh stavební čh pozemkú  na úl. Kalvodova ve ve či rekonstrúkče    
pr í stúpove  komúnikače, kde se v soúč asne  dobe  načha zí  3 obýtne  domý. Dle OM sta vají čí  komúnikače 
nema  parametrý na zvý s ený  dopravní  provoz, není  zde obratis te  pro sloz ký IZS, nezají z dí  zde vú z pro 
odvoz odpadú . Rekonstrúkče komúnikače je navrz ena jako oboúsme rna  jednoprúhova  komúnikače se 
za kladní  s í r koú 3,00 m, v de lče 174,79 m. Navrz eno je rozs í r ení  komúnikače na 3m ú pravoú krajniče. 
Doplne n je za liv pro výhý ba ní  vozidel, navrz ena toč na, osve tlení  komúnikače 2 sola rní mi lampami a 
zelený  pa s s í r ký 1m pro zasakova ní  des ťový čh vod. Na vrh rekonstrúkče nezajis ťúje obslúhú vs ečh        
nový čh stavební čh pozemkú , není  r es ena oprava čele ho povrčhú sta vají čí  komúnikače, poúze její            
rozs í r ení  (podkladní  vrstvý z S D, makadam hrúbý  penetrač ní  100 mm + dvoúvrstvý  na te r tl. 20 mm), 
take  není  r es eno napojení  na mí stní  komúnikači úl. Kalvodovú (ú trafostaniče). K odvedení  des ťový čh 
vod komúnikače s pode lný m sklonem čča 12% je navrz en poúze pode lný  zelený  pa s, toč na odvodne na 
není . Čhýbí  pr í č ný  r ez toč noú, sjezdý k nemovitostem (sta vají čí m ani búdoúčí m) nejsoú r es ený, pro 
ver ejne  osve tlení  čhýbí  vý poč et. Sta vají čí  obývatele  mají  obavý ohledne  spra vne ho odvodne ní . 
DK pr edloz ený  materia l prodiskútovala a shledala v pr edloz ene  dokúmentači ne kolik nedostatkú . Na vrh 
músí  respektovat sčhva lena  pravidla me sta, mimo jine  zajistit poč et potr ebný čh parkovačí čh sta ní . 
Rekonstrúkče komúnikače bý me la zajistit obslúz nost vs ečh stavební čh pozemkú . Navrz ena konstrúkč ní  
skladba vozovký je odpoví dají čí  pr edpokla dane  skladbe  dopravý, ú pravý bý ale me lý bý t provedený 
v čele  s í r če komúnikače, tvar sta vají čí ho pr ipojení  k mí stní  komúnikači úl. Kalvodova je moz ne  začhovat 
bez dals í čh ú prav (nelze výr es it bez na kladne  pr eloz ký sloúpú električke ho vedení ). Da le je tr eba 
dopračovat r es ení  povrčhový čh vod vč etne  vsakovačí čh moz ností  v dane  lokalite . Navrz ene  ver ejne  
osve tlení  je pro rez im mí stní  komúnikače nedostač újí čí .  
 
Návrh na usnesení: 
Dopravní  komise nedoporúč úje rade  me sta soúhlasit s na vrhem rekonstrúkče pr í stúpove  ú č elove             
komúnikače na úl. Kalvodova v rozsahú dle pr edloz ene  zjednodús ene  projektove  dokúmentače z 
07/2022. 
Hlasování: 
Pro: 3          proti: 0          zdržel se: 1  
Dopravní komise návrh přijala 
 
 
9. Různé 
-- 
 
Ing. Marčinov úkonč il zaseda ní  DK a spolú s garantem pode kovali pr í tomný m za jejičh č innost v komisi. 
Zapsal: Mačenaúerova  
Sčhva lil: Marčinov 


