
          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 1 z 3 

 

 

 

Zápis z jednání komise rady města 
Dopravní komise 

č. 02 /19 
Den konání 6. 3. 2019 

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 přítomen 

Milan Kašpar přítomen 

Radek Novotný  omluven 

Vladimír Zeman přítomen 

Tomáš Rádek přítomen 

David Jaška  přítomen 

Kamil Hebelka přítomen 

Pavel Jiráň  přítomen 

Přítomnost pracovníka MěÚ   

Přítomnost dalších osob 

  

  

  

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu  

 

Program, průběh jednání a přijatá usnesení: 

 

1. 

 

schválení programu jednání 

 DK schválila uvedený program jednání 

 

 Výsledek hlasování pro 11 proti - zdržel se  

 

2. 

 

kontrola plnění předchozích usnesení.  

 Usnesení DK/01/19 až 03/19 byla RaM přijata a jsou ve fázi administrativního zajištění nebo 

dalšího projednání.   

 

3. 

 

 

Komenského nám – legalizace parkování vedle památníku Komenského, 

Intranet 3/2019. 

  

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje zřízení podélných parkovacích stání s výhybnou plochou v místě 

vyhrazeném pro nájezd techniky údržby pomocí VDZ. Komise doporučuje zrušit vyhrazená 

stání pro vozidla pedagogické školy.  

DK/04/19 Výsledek hlasování pro 7 proti - zdržel se 4 

 

4.  

 

Připomínky občana města k nastavení režimu parkování na spojovací 

komunikaci vedle speciální školy (zabrání chodníku), Intranet 4/2018 

 

 

 

 

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje zachovat šikmá parkovací stání na chodníku a jejich označení pomocí VDZ.  

DK/05/19 Výsledek hlasování pro 9 proti 1 zdržel se 1 

 

5. 

 

ul. J. E. Purkyně – označení možnosti parkování v  parkovacím pruhu silnice 
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II/360. Intranet 4/2019. 

 

 

 

 

 

 

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje osadit SDZ IP 11 c  a zřídit VDZ V 10a jako zdůraznění možnosti podélného 

parkování v parkovacím pruhu.  

DK/06/19 Výsledek hlasování pro 11 proti - zdržel se  

 

6.  

 

Toulovcovo nám. – žádost o umožnění stání vozidel charity Litomyšl na 

parkovacích místech vyhrazených vozidlům s  označením O1, Intranet 

6/2019. 

 

 

 

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje osazení DT umožňující parkování vozidel charity Litomyšl  na místech 

vyhrazených pro osoby O1.  

DK/07/19 Výsledek hlasování pro 10 proti - zdržel se 1 

 

7. 

 

integr. obec Nová Ves – žádost občanů na instalaci zábrany mezi 

chodníkem k zastávce BUS a II/360, Intranet 7/2019 

 

 

 

 

 

Komise přijala usnesení:  

Komise nedoporučuje osazení zábran. Zábrany by musely být umístěny 50 cm od okraje 

jízdního pruhu. 

 

DK/08/19 Výsledek hlasování pro 11 proti - zdržel se  

 

8. 

 

lokalita Bělidla – žádost o výstavbu parkovacích míst v zelené ploše vedle 

Lidového domu, Intranet 12/2015 

 

 

 

Komise přijala usnesení:  

Komise nedoporučuje zřízení parkovacích stání.  

DK/09/19 Výsledek hlasování pro 11 proti - zdržel se  

 

9. 

 

ul. T. G. Masaryka – žádost o omezení jízdy nákladních vozidel.  

 

 

 

Komise přijala usnesení:  

Komise nedoporučuje změnu dopravního značení. Uvedená komunikace je silnicí III. třídy, 

jedná se o objízdnou trasu pro vozidla, která neprojedou pod viaduktem v ul. Sokolovská. 

 

DK/10/19 Výsledek hlasování pro 11 proti - zdržel se  

 

10. 

 

ul. Osevní x Lidická – žádost o zdůraznění povinnosti přednosti vozidel 

zprava pro cyklisty, Intranet 9/2019. 

 

 

 

Komise přijala usnesení:  

Komise nedoporučuje změnu dopravního značení. VDZ by bylo nutné zřídit na všech 

křižovatkách v uvedené lokalitě. 

DK/11/19 Výsledek hlasování pro 11 proti - zdržel se - 

 

11. 

 

ul. Partyzánská – opakovaná žádost o omezení povolené rychlosti  jízdy, 

Intranet 29/2018. 

 

 

 

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje rozšíření omezení povolené rychlosti jízdy na 30 km/hod na úsek od 

světelné křižovatky po odbočení do ulice Benátská obousměrně (instalace 2 ks B 20a).  
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DK/12/19 Výsledek hlasování pro 7 proti 3 zdržel se 1 

 

12. 

 

ul. Benátská – žádost o omezení průjezdů vozidel v souvislosti s opravami 

na I/35, Intranet 12/2019. 

 

 

 

Komise přijala usnesení:  

Komise nedoporučuje změnu dopravního značení. Průjezd uvedenou komunikace je již na 

základě předchozích usnesení omezen v jednom směru jízdy – viz Intranet 10/2014. MP bude 

dopravní situace v ulici po dobu rekonstrukce I/35 zvýšenou pozornost ,  MěÚ zajistil změnu 

signálního plánu světelné křižovatky, která by měla znamenat vyšší propustnost průjezdu po 

silnici I/35. 

DK/13/19 Výsledek hlasování pro 11 proti - zdržel se  

 

13. 

 

Křižovatka Litomyšl – sever na D/35 – diskuze o nových požadavcích na 

přivaděč ve směru Česká Třebová, Intranet 10/2019.  

 

 

Komise vedla diskuzi a byla seznámena se stanovisky vedení Města Litomyšl a Pardubického 

kraje k této problematice. Město Litomyšl i Město Česká Třebová křižovatku Litomyšl – sever 

v minulosti odmítly. Na základě nové iniciativy vedení České Třebové by vedení Litomyšle 

souhlasilo pouze se vznikem křižovatky typu „T“, to je pouze sjezd a nájezd ve směru Česká 

Třebová. Podle vyjádření Pardubického kraje je v současné době zvažována varianta využití 

souběžných obslužných komunikací pro příjezd vozidel ze směru Česká Třebová k MUK Řídký, 

obnovení MUK Litomyšl – sever se nepřipravuje.  

 

 

14. 

 

ul. T. G. Masaryka – žádost o nasvětlení přechodu pro chodce před areálem 

zahradnické a technické školy  

 

 

 

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje zřízení nasvětlení přechodu pro chodce z jedné strany. 

DK/14/19 Výsledek hlasování pro 11 proti - zdržel se  

 

 

V Litomyšli dne  

 

podpis předsedy komise 

Další plánované jednání DK dne 3. 4. 2019 v 16:00 hodin. 

 


