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Zápis z jednání komise rady města 
Dopravní komise 

č. 04 /19 
Den konání 5. 6. 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 omluven 

Milan Kašpar přítomen 

Radek Novotný  omluven 

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, průběh jednání a přijatá usnesení: 

 

1. 

 

schválení programu jednání 

  

DK schválila uvedený program jednání 

 Výsledek hlasování pro 9 proti - zdržel se  

 

2. 

 

kontrola plnění předchozích usnesení.  

  

Usnesení DK/15/19 až DK/19/19 byla RaM přijata a jsou ve fázi administrativního zajištění 

nebo dalšího projednání.  

Vzhledem k značné viditelnosti VDZ na místech pro vozidla s označením O1 byla ponechána na 

Toulovcově nám. pro rok 2019 obě místa, v dalším roce bude obnoveno pouze krajní.  

Vzhledem k písemnému nesouhlasu SPgŠ s rušením vyhrazených míst (vyhrazená místa 

nahrazují plochu nádvoří školy, které je nyní přístupné veřejnosti ja ko pobytová plocha a dříve 

tam parkovala vozidla) bylo vedením města rozhodnuto zřídit vyhrazené parkování pro jejich 

vozidla v menším rozsahu v ulici Vodní valy vedle budovy školy.  

 

3. 

 

Žádosti na prodloužení nastavení režimu vyklizovací doby na světelné 

křižovatce, Intranet 2/2018. 

 

 

 

 

 

V současné době je funkce vyklizovací šipky v  pracovní dny od 7:00 do 11:30 a od 14:00 do 

18:00, sobota od 7:00 do 11:30. Nejde pouze o umožnění výjezdu většího množství vozidel 

ale také o matení řidičů. 

Komise přijala usnesení: 

Komise doporučuje nastavení režimu funkčnosti vyklizovací šipky v  pracovní dny od 7:00 do 

18:00 nepřetržitě. 

DK/20/19 Výsledek hlasování pro 9 proti - zdržel se 1 
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4. 

 

 

Źádost obyvatele o zavedení opatření ke zvýšení BESIP v  lokalitě bytových 

domů v ulici Z. Kopala, Intranet 19/2019. 

  

Požadováno – zřízení přechodu pro chodce, montáž zpomalovacích prahů, omezení rychlosti. 

Zřizování přechodů pro chodce na MK musí být řádně odůvodněno, montáž zpomalovacích 

prahů ve většině případů způsobuje hlučnost 

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje realizaci části návrhu odboru MaSH - zřízení podélných parkovacích míst na 

průjezdné komunikaci za účelem zmenšení průjezdné šířky s možností vyhýbání vozidel mimo 

tato místa. 

DK/21/19 Výsledek hlasování pro 9 proti - zdržel se 1 

 

5.  

 

Rekonstrukce silnice II/358 na území města  

 

 

 

 

Komise byla seznámena s konečnými opatřeními na silnici II/358 (směr ČT) v rámci její 

rekonstrukce. 

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje zachování přechodu pro chodce naproti vyústění ulice Rektora Sříteského.  

DK/22/19 Výsledek hlasování pro 8 proti 1 zdržel se 1 

 

6. 

 

podnět ke zřízení přechodu pro chodce na křižovatce místních komunikací 

Lidická a P. Bezruče  

 

 

 

 

 

 

Množství chodců se zvýšilo výstavbou objektů bydlení v lokalitě Prokop – Lidická. Jedná se o 

možnou trasu příchodů dětí do ZŠ Zámecká a o přechod objízdné trasy silnice II/358.  

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje zřízení přechodu pro chodce. 

DK/23/19 Výsledek hlasování pro 10 proti - zdržel se  

 

7.  

 

žádost občanky na zabezpečení výjezdu z  garáže z její nemovitosti v  ulici A. 

Tomíčka  

 

 

  

Požadavkem je zamezení možnosti parkování vozidel naproti soukromé garáži.  Plocha byla 

v minulosti zpevněna pro potřeby parkování.  

Komise přijala usnesení:  

Komise nedoporučuje zřízení VDZ. Parametry komunikace by měly umožňovat bezpečné zajetí 

a vyjetí z garáže. Komise doporučuje rozšíření plochy pro parkování.   

DK/24/19 Výsledek hlasování pro 10 proti - zdržel se  

 

8. 

 

zabezpečení výjezdu z  garáží v ulici Vodní valy mezi průchodem a býv. 

Drulovem 

 

 

 

 

Požadavkem je zamezení možnosti parkování vozidel naproti výjezdu z  garáží. 

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje zřízení VDZ V 12c symbolu B 28 dle předchozího usnesení DK/19/19.  

DK/25/19 Výsledek hlasování pro 10 proti - zdržel se  

 

9. 

 

int. obec Pohodlí – odstranění nechtěného vjezdu kamionů do centra obce. 

 

 

 

Řidiče do centra obce navádí navigace při jízdě do nového skladovacího objektu.  Provozovatel 

skladovacího objektu plánuje pouze umístění 1 ks směrové tabule „Průmyslová zóna“.  

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje osazení DZ dle návrhu odboru MaSH.  

DK/26/19 Výsledek hlasování pro 10 proti - zdržel se  
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10. 

 

Smetanovo nám. – žádost o instalaci dopravního zrcadla u přechodu pro 

chodce u objektu pošty. 

  

Chodník je úzký, chodec není viditelný přes roh budovy.  

Komise přijala usnesení:  

Komise nedoporučuje osazení dopravního zrcadla. menší rozhledové poměry v  zastavěném 

území historické části musí řidič i chodec předpokládat. Komise doporučuje zřízení VDZ V 12e 

(bílá klikatá čára) na příjezd k uvedenému přechodu z ulice Havlíčkova.  

DK/27/19 Výsledek hlasování pro 10 proti - zdržel se  

 

11. 

 

žádost o zabezpečení výjezdu z  objektu budovy a parkovacích stání.  

  

Požadavkem je zamezení možnosti parkování vozidel naproti výjezdu z garáží 

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje zřízení VDZ V 12c a symbolu B 28 dle předchozího usnesení DK/19/19.  

DK/28/19 Výsledek hlasování pro 10 proti - zdržel se  

 

12. 

 

řešení výjezdu z ulice M. Švabinského – nedostatečné rozhledové poměry, 

hlasování per rollam  

  

Požadavek na osazení dopravního zrcadla naproti výjezdu. Požadavek předán k vyjádřením 

členům komise a DI Svitavy e-mailem. DI Svitavy nedoporučuje osazení dopravního zrcadla, 

ale řešení situace pomocí dop. značení a jednáním s majitelem oplocení sousední nemovitosti 

za účelem možnosti jeho úpravy. V budoucnu bude situace řešena v rámci modernizace silnice 

II/360 rozšířením chodníku o cca 0,5 m.  

Komise přijala usnesení:  

Komise doporučuje osazení dopravního značení P 6 a 3 x B 21a a projednat s majitelem 

sousední nemovitosti možnost přebudování oplocení.  

DK/29/19 Výsledek hlasování pro 8 proti - zdržel se  

 

 

V Litomyšli dne  

 

podpis předsedy komise 

Další plánované jednání DK dne 4. 9. 2019 v 16:00 hodin. 

 


