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Zápis z jednání komise rady města 
Dopravní komise 

č. 03 /19 
Den konání 3. 4. 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  přítomen 

Vladimír Zeman omluven 

Tomáš Rádek přítomen 

David Jaška  omluven 

Kamil Hebelka omluven 

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 8 proti - zdržel se 1 

 

2. 

 

kontrola plnění předchozích usnesení.  

 Usnesení DK/04/19 až 14/19 byla RaM přijata a jsou ve fázi administrativního zajištění nebo 

dalšího projednání.  Pro zvýraznění křižovatky ul. Lidická a Osevní (usnesení DK/11/19) by lo 

po dohodě s PČR použita instalace DZ A 3.  

 

3. 

 

ul. Družstevní – žádost o zajištění výjezdu ze soukromé garáže, Intranet 

13/2019. 

 

 

 

 

Požadavek na znemožnění parkován í vozidel naproti výjezdům ze skupinových garáží  

 

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje zřízení VDZ V 12c – zákaz zastavení.  

DK/15/19 Výsledek hlasování pro 8 proti - zdržel se 1 

 

4. 

 

 

ul. Umrlčí – žádost o povolení stání vozidla zásobování u objektu 

restaurace, Intranet 14/2019. 

 Požadavek  pro potřeby parkovaní vozidla provádějící závoz jídla u restaurace Underground. 

 

Komise přijala usnesení:  

Komise nedoporučuje změnu dopravního značení ani vydání výjimky. Zastavení - zásobování 

je v obytné zóně umožněno v základních ustanoveních. Umožnění parkování by znamenalo 

precedens pro požadavky ostatních subjektů v oblasti obytné zóny.  
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DK/16/19 Výsledek hlasování pro 9 proti - zdržel se - 

 

5.  

 

Návrh odboru MaSH na legalizaci a regulaci parkování v  ulici Prokešova a U 

Plovárny, Intranet 15/2019 

 

 

 

Součástí návrhu je zřízení zóny TEMPO 30 v celé oblasti a instalace SDZ a VDZ umožňující 

podélné stání na chodníku a u okraje komunikace s označením výhybných ploch. 

 

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje realizaci návrhu odboru MaSH.  

DK/17/19 Výsledek hlasování pro 8 proti - zdržel se 1 

 

6. 

 

ul. Lidická, žádost o regulaci stání vozidel v okolí přechodu pro chodce, 

Intranet 17/2019 

 

 

 

 

 

Návrh žadatele na instalaci žlutých čar z obou stran přechodů.  

Komise přijala usnesení:  

Komise nedoporučuje změnu dopravního značení. Stání vozidel je regulováno obecnými 

ustanoveními zákona – 5 m před přechodem pro chodce. Tato ustanovení mají za úkol zajistit 

rozhledové poměry na přechodu.  

DK/18/19 Výsledek hlasování pro 9 proti - zdržel se - 

 

7.  

 

VDZ na místech se záměrem vyloučení stání vozidel, Intranet 18/2019  

 

 

řidiči nerespektují současné značení V 10c (bílý kříž) a pro Městskou policii vymáhání nemá 

oporu v zákoně  

 

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje na těchto místech používat V 12c s bílým symbolem DZ B 28 pro 

zdůraznění povinnosti. 

DK/19/19 Výsledek hlasování pro 9 proti - zdržel se - 

 

8. 

 

Opakovaný podnět k instalaci úsekového měření rychlosti jízdy na silnici 

II/358 v ulici V. K. Jeřábka – výjezd na ČT 

 

 

 

 

DK byla seznámena s opatřeními, které byly na tomto úseku silnice provedeny za účelem 

zvýšení BESIP. Na uvedené komunikaci bude v následném období provedena rekonstrukce 

Pardubickým krajem, která bude znamenat instalaci dalších prvků zvyšujících bezpečnost. 

Termín jejího provedení bude znám v nejbližším období. Problematikou se bude DK zabývat po 

zjištění těchto skutečností na některém z dalších jednání.  

 Výsledek hlasování pro  proti - zdržel se  

 

9. 

 

Různé  

 

 

Dopravní komise byla seznámena s dopravními komplikacemi, které lze na území města 

očekávat v nebližším období (cca do 5. 5. 2019) v důsledku souběhu dvou investičních akcí na 

silnicích vyššího řádu. Město Litomyšl odmítlo vedení další objízdné trasy územím města 

v souvislosti s plánovanou stavební akcí na silnici I. třídy v obci Borová. Odbor MaSH svolalo 

další jednání s dodavateli obou stavebních akcí za účelem možnosti koordinace uzavírek. Obě 

investiční akce na druhou stranu znamenají přínos pro město v  oblasti BESIP a vlivu provozu 

na okolí. 

 

 

V Litomyš li dne  

 

podpis předsedy komise 

Další plánované jednání DK dne 5. 6. 2019 v 16:00 hodin. 

 


