
 

Seznam oprav místních komunikací navržených k realizaci v roce 2022 

 

Materiál pro odsouhlasení RMě – konzultace s vedením města 

 

Součástí oprav MK 2022, které budou hrazeny z Rozpočtu města pro rok 2022, kap. 2212, 

2219 a 2229 je také projektová příprava investičních akcí, které s pozemními komunikacemi a 

zpevněnými plochami na pozemcích města souvisí. 

 

 Kap. 2212: 

 

 3 mil. Kč opravy MK + 0,3 mil. Kč oprava lávek (lávka Mnichov, Krátká lávka za TS 

Vrbno) statické zajištění lávek a odstranění vad dle závěrů mostní prohlídky 

• Realizace akce „Autobusový záliv – na místě bývalého Vrsanu“. Jde o letitý 

problém a o dohodu 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.  

 

• Závazek k SSMSK – „Oprava krajnice sil. II/445 ul. Jesenická od par. u pošty ke 

sjezdu ze sil. II/445 na MK Nad Stadionem“ – Požadavek majitele komunikace, tj. 

SSMSK spočívá v odfrézování poškozené krajnice v šíři cca 40 cm a položení vrstvy 

ACL 16 tl. 60 mm a ACO 11 tl. 40 mm. Vrstva ACO bude na stávající povrch 

navázána s odskokem o cca 20 cm, spára bude zalita pružnou zálivkou. Dále bude od 

nové krajnice prohloubena příkopa v šíři cca 1,50 m se spádem od silnice v celkové 

délce opravy.  (závazek SSMSK v rámci bezplatného pořádání a uzávěry silnice 

v rámci Vrbno se baví) 

 

• Realizace akce „Rekonstrukce propustku přes cyklostezku Mnichov pod 

Pradědem“ – jedná se o řešení havarijního stavu tohoto propustku, kde v místě 

dochází k posunu betonových čel stávajícího propustku a dále k deformaci asfaltového 

krytu, který je již nebezpečný jak pro cyklisty tak i pro chodce. Oprava propustku 

bude provedena dle PD vyhotovené Lesprojekt Krnov. Budou zhotovena nová 

betonová čela, bude odstraněn asfaltový kryt vč podkladních vrstev a zhotoveny nové 

podkladní vrstvy a asfaltový kryt ACL tl. 60 mm a ACO t. 40 mm.  

 

• Realizace akce „Zpomalovací prahy ul. Žižkova Vrbno pod Pradědem“ – jedná se 

o zpomalení provozu na této místní komunikaci pomocí zpomalovacích prahů v počtu 

2 ks, umístění těchto prahů je vždy v polovině úseků. (spodní práh v okolí před 

pensionem u Hradilů, horní práh v okolí RD Sohail). Bude i vyřešena doprava těžké 



techniky v rámci prováděné těžby v přilehlých lesů. V návaznosti na předpokládanou 

budoucí realizace lokality pro výstavbu rodinných domů Žižkova, dojde i 

k bezpečnému napojení nově vzniklé zástavby na MK Žižkova  

 

• Realizace dle finančních možností akce „Obnova parkovacích míst lokalita Ve 

Svahu“ – jedná se o obnovu parkovacích míst v této lokalitě a byl by zhotovena 1. 

část, kdy celek sídliště Ve Svahu by bylo rozdělen na 3-4 etapy. 1. část – realizace 

parkovacích míst v části před BD č.p. 423,424 a 425 (popřípadě před BD č.p. 426,427 

a 428- tady lepší řešení parkovaní v časech pořádání kulturních akcí v kult. Středisku 

Střecha a jednání Zastupitelstva atd. – doporučení zahájení od začátku úseku popř. od 

konce úseku 443, 444 a 445 nejsou objekty v majetku města –  

 

• Statické zajištění lávky přes řeku Opavu za TS VRBNO (krátká) popřípadě řešení 

situace lávky v místní části Mnichov pod Pradědem. – Závislost na finanční 

nákladnosti prací.  

 

• Ostatní – je nutné zajistit opravu výtluků a škod na MK po zimním období tryskovou 

metodou Jet Patcher, předpokládaný rozsah cca 30 tun, provést zálivky asfaltovou 

směsí praskliny MK (Nové Doby, Bezručova…) dále je nutné provést výměnu 

stávajících porušených 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 Bezručova 

- nájezd na kruhový objezd ve směru od kostela, u zdravotního střediska Dr. Kopřiva 

na ul. Sadová atd.   

 

Vzhledem k finančním možnostem pro rok 2022 bude realizace uvedených záměrů 

závislá na získání dotačních prostředků pro jejich realizaci. V případě financování 

z vlastních zdrojů bude realizována pouze část, která bude splňovat finanční možnosti.  

 

Kap. 2219: 

0,5 mil. Kč opravy místních komunikací chodníky a stezky + 0,4 mil. Kč projektová 

příprava. 

 

• Realizace a dokončení prací ve vnitrobloku Družstevní – provedení opravy 

komunikací pro pěší v návaznosti na práce provedené v rámci akce Opravy MK 2021 

vč. zrušení chodníku pro pěší a na místě vyhotovení podélného stání pro automobily 

v počtu 4-5 parkovacích míst včetně prostoru pro odpadní nádoby.  

 

• Oprava přístupového chodníku k BD č.p. 476 na ul. Husova (Rašťák) v rámci 

stanoviska RMě ze dne 13.10.2021  

 

• Pokračování prací v části sídliště Husova – oprava chodníku spojovacího s MK 

Husova (č.p. 489 – Mája)  

 

• Závazek v rámci Cyklostezky Vrbno – Karlovice – část oplocení k pozemku v majetku 

města. 



 

Kap. 2229: 

 

60 000 Kč opravy a zhotovení svislého a vodorovného dopravního značení na území města.  

• Realizace vodorovného dopravního značení na opravené části vnitrobloku Družstevní 

vč. značení podélného stání a značení zákazu stání v úseku oblouku vedoucího do 

části vnitrobloku.  

• Oprava a udržování SDZ na území města vč. osazení nových značek. 

• Provedení VDZ na trase Cyklostezky ukazatelem „Pozor výjezd“ v místech, kde přes 

cyklostezku vedou napojení na místní nemovitosti. Prevence zamezení kolize mezi 

cyklistou a automobily vyjíždějící od uvedených nemovitostí. (Zíranka, Nádražní 141 

atd.) 

 

 

 

 

Zpracoval: Tomáš Vondra, dne 19.1.2022 

 


