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Zápis z jednání komise rady města 
Dopravní komise 

č.  1/21 

Den konání Hlasování per rollam do 20. 1. 2021 

Místo konání zasedací místnost MěÚ Litomyšl 

Čas  od 16,00 do   

    Hlasování per rollam 

Přítomnost členů komise 

přítomen – nepřítomen - omluven 

Radomil Kašpar hlasoval 

Karel Kalousek hlasoval 

Pavel Boštík hlasoval 

František Černík hlasoval 

Jiří Kobza hlasoval 

Milan Kašpar hlasoval 

Radek Novotný hlasoval 

Vladimír Zeman hlasoval 

Libor Marek hlasoval 

David Jaška hlasoval 

Kamil Hebelka hlasoval 

Tomáš Rádek hlasoval 

Pavel Jiráň  hlasoval 

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 13 proti  zdržel se  

 

2. 

 

kontrola plnění předchozích usnesení. 

  

Usnesení DK/29/20 bylo RaM přijato a jsou ve fázi dalšího vyřizování. 

 

3. 

 

Opakovaný podnět obyvatele ulice Revoluční na zrušení VDZ pro 

zabezpečení výjezdu z odstavného stání, Intranet 37/19. 

 

 

 

 

Komise projednala opakovanou připomínku na zrušení VDZ dle usnesení DK 07/20 ze dne 4. 3. 

2020, zřízení vyhrazeného parkování pro provozovnu Dr. Max v ulici Havlíčkova a změnu 

stavebního řešení lokality, postoupenou dopravní komisi starostou města.  

Na základě předchozích připomínek stejné osoby dopravní komise přijala obecné zásady pro 

řešení obdobných žádostí, realizované VDZ  bylo změněno ze zákazu stání na zákaz 

zastavení a je tímto v souladu s těmito zásadami. DK byla také seznámena s odpovědí 

silničního správního úřadu ve věci dotazu stejné osoby na základě zákona o poskytování 

informací, který v konečné fázi dopravní značení stanovil. 

Ostatní požadavky nejsou dle názoru DK přednostně předmětem projednání v tomto orgánu. 

Stavební řešení v okolí provozovny Dr. Max bylo řádně zkolaudováno a podle názoru komise 

nevykazuje dopravní závady – problematika byla projednána v investiční komisi města. Občan 

ulice Revoluční nemůže být žadatelem o vyhrazené parkování pro provozovnu Dr. Max, neboť 

by to bylo spojeno s placením místních poplatku. Dopravní komise v obdobných případech 

podporuje předchozí platné usnesení rady města, kterým obecně v těchto případech není 
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vydáván souhlas Města Litomyšl, jako vlastníka komunikace, s vyhrazením parkování v těchto 

případech. 

Komise přijala usnesení: 

Komise trvá na svém usnesení DK/07/20, tzn. nesouhlasí se změnou současného dopravního 

značení v ulici Revoluční. 

DK/01/21 Výsledek hlasování pro 13 proti  zdržel se  

 

 

V Litomyšli dne  

 

podpis předsedy komise 

Další plánované jednání DK dne 3.3. 2021 v 16:00 hodin. 

 


