Seznam oprav místních komunikací navržených k realizaci v roce 2021
Tento seznam byl schválen na 41. jednání Rady města Vrbno pod Pradědem dne 17.3.2021 pod
číslem usnesení 1443/RM/41/2021
Součástí oprav MK 2021, které budou hrazeny z Rozpočtu města pro rok 2021, kap. 2212, 2219 a
2229 je také projektová příprava investičních akcí, které s pozemními komunikacemi a zpevněnými
plochami na pozemcích města souvisí.
Rozpočet města uvažuje pro rok 2021 s těmito výdaji:
Kap. 2212:
4 mil. Kč opravy MK – komunikace na území města Vrbno pod Pradědem; + opravy části MK
Myslivecká a Komenského (dle PD Lesprojekt s.r.o. Krnov), v současné době je v řešení dotace na
provedení opravy MK Husova (žádost podaná koncem r. 2020 a realizace bude podmíněna buďto
získáním dotace nebo nezískáním); + 0,3 mil. Kč oprava lávek (lávka Mnichov, Krátká lávka za TS
Vrbno) statické zajištění lávek a odstranění vad dle závěrů mostní prohlídky.
1. v návaznosti na dokončení realizace I. etapy parkovacích stání na ul. Palackého, dořešit
dopravní situaci na slepé MK Družstevní, pak řešit výškovou úpravou pásu asfaltového krytu
(u obrub chodníku naproti řadových garáží), za účelem odvedení dešťových vod do
stávajících, dnes neúčinných uličních vpustí a následně provést dopravní opatření pro
nástupní plochy IZS – prodloužení této komunikace k hraně objektu č.p. 598 – možnost do
budoucna výstavba krytých garážových stání a zlepšení situace s místy pro parkování.
2. V rámci záměru zpomalení dopravního provozu na MK Myslivecká dořešit sjezd ze silnice
II/445 (křižovatka „nad“ Pradědem) zpracováním PD s variantou zvýšeného prahu, který po
schválení varianty chodníku, bude sloužit jako přechod od zahrádky Pradědu k uličce mezi RD
Kudláčkovi a Grossovi, a variantu zvýšeného prahu realizovat – zahrnuto v projektové
přípravě v rámci opravy MK Myslivecká a Komenského – dotace (o přidělení dotace bude
předána informace – předběžný termín stanoviska 4/2021)
3. oprava MK Školní – je navržena oprava této MK, kdy bude opraven stávající chodník, který je
v současné době jeho povrch je tvořen rozlámanými dlaždicemi, (možnost využití
demontované dlažby z chodníku Nádražní v rámci akce „Oprava chodníku a podélného stání
na ul. Nádražní) nebezpečná chůze (děti-autobusová zastávka Centrum u Penny). Oprava
povrchu této MK zahrne i opravu sjezdu ze silnice II/445 na MK Školní a bude vytvořen
bezpečný přechod mezi chodníkem Jesenická U RD Březík a lékárnou.
4. zadání zpracování PD pro společné územní a stavební řízení pro akci „Autobusový záliv – na
místě Vrsan u sjezdu ze sil. II/445 na MK Střelniční III“ vč. zajištění potřebných povolení
k realizaci stavby v r. 2021. Jde o letitý problém a o dohody města se Silničním správním
úřadem Bruntál řešit situaci autobusové zastávky (Vrbno – rozcestí k Železné) ve směru na
Bruntál a Jeseník. Stavba mostu přes Bílou Opavu odhalila nedostatek v bezpečnosti silničního
provozu při stání autobusů na tomto mostě. Je možné využít plochy po vybouraném podniku
VRSAN, provést ekonomický návrh autobusového zálivu (délka pro 1x autobus). Současně je
třeba provést zpevnění nástupní plochy při zastavení autobusu ve směru Jeseník (mezi silnicí
II/451 a cyklostezkou do Železné) – stávající autobusová zastávka.
5. Zpevnění svahu MK Mikoláše Alše (nad RD Janíková), v rámci oprav povodňových akcí v r.
1999, bylo provedeno zpevnění břehu vč. odvodňovacího žlabu poz. par. č. 202 (MK) a
sousedního pozemku parc. č. 199. V současné době jsou betonové palisády vychýleny
z kolmého směru, na nich ležící zatravňovací tvárnice jsou uvolněny a vypadávají původní

polohy. Je navrženo provést odstranění stávajících betonových palisád a zatravňovacích
tvárnic (ty bude možno použít jinde při opravách MK) a provést u stávající betonových
žlabovek pás ze silničních obrubníků a do těchto obrub vetknout těžké zatravňovací tvárníce
– po vzoru provedení zpevnění břehu - uličky Palackého mezi RD Motýčákovi a RD Bejdák. (v
tomto případě bude závislost na realizaci přípravy pro výstavbu ing. Sítí, rozšíření komunikace
, přeložky vodovodu atd…v rámci výstavby RD v lokalitě Střelniční)
6. Závazek k SS MSK – oprava krajnice sil. II/445 ul. Jesenická od par. u pošty ke sjezdu ze sil.
II/445 na MK Nad Stadionem – v případě získání dotace a realizace akce „Oprava asfaltového
krytu MK Myslivecká a Komenského“ doplnění vyfrézovaného asfaltového recyklátu a
hutnění v dostatečné únosnosti skrze provozu těžkých vozidel.
7. Ostatní – je nutné zajistit opravu výtluků a škod na MK po zimním období tryskovou metodou
Jet Patcher, předpokládaný rozsah cca 40 tun, provést zálivky asfaltovou směsí praskliny MK
(Nové Doby, Bezručova…) dále je nutné pokračovat ve výměně stávajících příčných žlabů(
stávající betonové s železnými prvky, které způsobují propady a rizika škod na vozidlech),
výměnou za betonové štěrbinové žlaby (osvědčené např. na ul. Husova, Bezručova u RD
Burian) – doporučuji MK Sadová u zdravotního střediska Dr. Kopřiva, nájezd na kruhový
objezd ve směru od kostela, hranice ulic Jiráskova a Myslivecká atd.
Kap. 2219:
1 mil. Kč: Parkoviště Jesenická - oprava příjezdové panelové cesty k bráně MŠ Jesenická a lékařským
ordinacím; + 0,4 mil. Kč projektová dokumentace (PD) „Cyklostezka Mnichov-Drakov“.
1. Zpevnění travnatých ploch u MK Kopečná u č.p. 452 a 453 pomocí zatravňovacích tvárnic
vetknutých do silničních obrub (stejné provedení jako zpevnění plochy Nad stadionem).
V současné době zde je evidence problémů provádění zimní údržby a pohybu vozidel
technických služeb v rámci svozu odpadu. Auta parkují před objekty č.p. 452 a 453 a je
omezen průjezd po MK Kopečná a dochází k poškozování obrub komunikace a městské
zeleně. (pro 4 vozy)
2. Zpracování aktualizace PD Chodník Zlatohorská I. etapa – úsek vjezd Urbánek plast po vjezd
k ZK Mír (přes žel. přejezd), v návaznosti na připravovanou investiční stavbu SS MSK „oprava
mostu přes řeku Opava“ (ul. Zlatohorská) a „souvislá oprava povrchu sil. II/445 Vrbno p. Prad.
– Heřmanovice“
3. Dokončení chodníku u BD č.p. Husova č.p. 492 ve směru k MK Husova, úprava parametrů
chodníku z důvodu zajištění přístupu IZS k objektu č.p. 492 skrze průzkumu dostupnosti
objektů IZS.
4. Oprava propadu stezky u propustku náhonu MVE Tichý u areálu BMX Mnichov vč. PD – PD
zadána v roce 2020 Lesprojekt s.r.o., Krnov. - Závislost na finančních možnost a spoluúčast
pana Tichého.
5. Oprava chodníku před BD č.p. 422 a 439 z důvodu napojení na nově vybudovanou nástupní
podestu přechodu pro chodce na ul. Sklárenská – stejné provedení jako chodník nádražní
realizovaný v roce 2020 vč. stejné dlažby.
6. Oprava chodníku „spojky“ ul. Nádražní a Nové doby u Lékárny Koudelková vč. opravy
schodiště – provedení stejné jako chodník Nádražní realizovaný v roce 2020 vč. stejné dlažby.
7. Zhotovení nástupní podesty při přechodu pro chodce na ul. Nádražní – u fa. ATQ, v roce 2021
bude dokončena Cyklostezka Vrbno p. Prad. – Karlovice Zadní Ves a je zde předpokládán větší

pohyb chodců a cyklistů skrze využívání této cyklostezky a v rámci realizace bude provedeno
bezpečné přecházení.
8. 13. Ostatní náklady a čerpání rozpočtu – kolaudovat „přechod Sadová“, „prodloužení MK
Kopečná“, „Parkovací stání na ul. Palackého – dolní parkoviště“ – doplnění zabezpečení
nebezpečného převýšení – trubkové zábradlí výška = 1,1 m.

Kap. 2229:
0,1 mil. Kč: Dopravní značení – nově v úkolech odboru MPO
1. Obnova dopravního značení přechodů pro chodce na území města Vrbno pod Pradědem
2. Vodorovné značení parkovacích míst na ul. Sadová – dle platných norem – zamezení špatných
rozměrů parkovacích míst
3. Vodorovné značení parkovacích míst na ul. Husova – skrze opravu povrchů MK Husova –
zamezení špatných rozměrů parkovacích míst dle platných norem
4. Ostatní: doplnění, osazení nových a odstranění svislého dopravního značení v rámci zlepšení
viditelnosti dopravního značení.
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