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Zápis z jednání komise rady města 
Dopravní komise 

č. 08 /18 

Den konání 5. 12. 2018 

Místo konání zasedací místnost MěÚ Litomyšl 

Čas  od 16,00 do   

     

Přítomnost členů komise 

přítomen – nepřítomen - omluven 

Radomil Kašpar přítomen 

Karel Kalousek přítomen 

Pavel Boštík přítomen 

František Černík přítomen 

Jiří Kobza omluven 

Milan Kašpar přítomen 

Radek Novotný  přítomen 

Vladimír Zeman přítomen 

Tomáš Rádek přítomen 

David Jaška  přítomen 

Kamil Hebelka omluven 

Pavel Jiráň  přítomen 

Přítomnost pracovníka MěÚ   

Přítomnost dalších osob 

  

  

  

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu  

 

Program jednání: 

1. schválení programu jednání 

2. kontrola plnění předchozích usnesení.  

3. organizační záležitosti jednání komise  

3. ul. Partyzánská – opakované připomínky – nesouhlas občana ulice Partyzánská s 

omezením průjezdu ulicí Benátská od mostu po ulici Trstěnická. Řešení dle usnesení 

DK/31/18 považuje za nedostatečné. Intranet 29/2018  

4. ul. U Plovárny - návrh na zjednosměrnění provozu na MK  pořádání akcí v lokalitě, 

Intranet 34/2018. 

5. Komenského nám. –  žádost SBDO Litomyšl na zajištění příjezdu vozidla LIKO 

Svitavy k čp. 1046/47, Intranet 36/2018 

6. Komenského nám. – realizace dopravních opatření vlastníkem hotelu Dal ibor na 

komunikacích v jeho vlastnictví. Intranet 32/2018.  

7.  ul. Dukelská – žádost vedení Střediska volného času na zřízení přechodu pro chodce 

v blízkosti nově vybudovaného zařízení. Intranet 33/2018  

8.  ul. Zámecká – žádost společnosti Kubík na zabezpečení výjezdu z areálu firmy 

vodorovným dopravním značením a instalací dopravního zrcadla, Intranet 39/2018  

9. ul. Zahájská – opakované projednání přesunutí úsekového měření rychlosti, 

stanovení měřeného úseku, návaznost na současné dopravní značení. Int ranet 

30/2018. 

 

Průběh jednání a přijatá usnesení: 

ad 1 DK schválila výše uvedený program jednání 

 Výsledek hlasování pro  proti - zdržel se - 

ad 2  

Usnesení DK/31/18 a DK/32/18 až 35/18 RaM přijala a jsou ve fázi administrativního 
zajištění nebo dalšího projednání.  Usnesení DK/32/18 nebylo RaM přijato a RaM žádá DK o 

opakované projednání varianty zrušení povolené rychlosti jízdy 30 km /hod a měření delšího 



          Město Litomyšl                                                      

          Rada města   

                                                        

 

Dokument 

ev. číslo OS/1316/R 
 STATUT, JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD KOMISÍ RADY MĚSTA  Vydání 1 

© Tento dokument je vlastnictvím Města Litomyš l a jeho š íření v jakékoliv formě bez souhlasu 

schvalovatele je zakázáno. Každý zaměstnanec  odpovídá za to, že pracuje s  platnou verzí dokumentu © 
Strana 2 z 2 

 

úseku. 

ad 3  
Členové komise byli seznámeni  s termíny jednání, způsobem ukládání podkladů v Intranet,  

se způsobem hlasování a s předáváním výsledků jednání radě města Litomyšle. Členové 

komise byli poučení o nutnosti dodržování zásad ochrany osobních údajů. 

ad 4 

 

 

 

 

DK/36/18 

 

Komise projednala opakovanou připomínku – nesouhlas občana ulice Partyzánská. 

Omezení průjezdu ulicí Benátská nebylo přijato na základě doporučení DK. Je 

totožné s podobnou lokalitou ul. Gregorka.  

Komise přijala usnesení:  

Komise nedoporučuje změnu dopravního značení ul. Benátská, doporučuje rea lizaci 

předchozího usnesení DK/31/18.  

 Výsledek hlasování pro 10 proti - zdržel se - 

ad 5 

 

 

 

DK/37/18 

 

Komise projednala návrh na zjednosměrnění a byla seznámena s  vybranými návrhy 

na možné dopravní úpravy v tomto prostoru. 

Komise přijala usnesení:  

Komise nedoporučuje změnu dopravního značení.  

 Výsledek hlasování pro 10 proti - zdržel se - 

ad 6 

 

 

DK/38/18 

 

Komise projednala žádost SBDO Litomyšl.  

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje vyznačení prostoru před vjezdem na nábřeží pomocí VDZ – 1 x 

symbo l zákazu zastavení.  

 Výsledek hlasování pro 9 proti - zdržel se 1 

ad 7 

 

 

Komise  byla seznámena se záměrem vlastníka na změnu dopravního značení 

lokality. 

ad 8 

 

 

DK/39/18 

 

Komise projednala žádost  

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje zřízení přechodu pro chodce v blízkosti křižovatky s ulicí T. G. 

Masaryka. 

 Výsledek hlasování pro 10 proti - zdržel se  

ad 9 

 

 

DK/40/18 

 

 

Komise projednala žádost.  

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje zřízení VDZ zamezujícího stání vozidel po pravé straně vjezdu 

do areálu firmy a nedoporučuje osazení dopravního zrcadla. Bezpečný výjezd 

z areálu je mimo zastavení linkových autobusů v zastávce zaručen. 

 Výsledek hlasování pro 10 proti - zdržel se  

ad 10 

 

 

Komise byla seznámena s výsledky projednání této problematiky v RaM a s DI PČR. 

Komise k uvedenému nepřijala usnesení:  

 

 

 

 

V Litomyšli dne  

 

podpis předsedy komise 

Další plánované jednání DK dne 2. 1. 2019 v 16:00 hodin. 


