Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 02 /15
Den konání
Místo konání
Čas

18. 2. 2015
zasedací místnost MěÚ Litomyšl
od 16,00

Přítomnost členů komise

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

do
Miroslav Nádvorník
Karel Kalousek
Miloš Menc
František Černík
Rostislav Boušek
Jiří Kobza
Radek Novotný
Jan Červenka
Karel Rajman
David Jaška
Kamil Hebelka
Pavel Jiráň

přítomen
přítomen
omluven
přítomen od b. č. 3
přítomen
přítomen od b. č. 5
omluven
přítomen
přítomen
omluven
přítomen
přítomen

Václav Severa

žadatel

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program jednání:
1.
schválení programu jednání.
2.
kontrola plnění předchozích usnesení.
3.
ul. Benátská a K Markovu mlýnu, žádost o zamezení průjezdu ulicí Benátská a
instalaci dalšího zpomalovacího prahu, Intranet 10/2014, >>>
4.
žádost o omezení rychlosti jízdy na MK v obci Pohodlí, Intranet 1/2015, >>>
5.
ul. Na Lánech, žádost o omezení doby se zákazem stání vedle objektu fmy ORION,
Intranet 3/2015, >>>
6.
ul. Osická, změna dopravního značení v ulici Osická, Intranet 4/2015, >>>
7.
obec Kornice, žádost o instalaci dopravního zrcadla na výjezdu na silnici III. třídy,
Intranet 5/2015, >>>
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

obec Nedošín, žádost o instalaci bezpečnostních prvků, vyjádření osadního výboru,
Intranet 30/2014, >>>
zálivy silnice II/360 se zákazem stání v ul. J. E. Purkyně, Intranet 31/2014, >>>
opatření na výjezdu z prostoru AN - podnět dopravní policie na základě vzniku
smrtelné dopravní nehody, Intranet 32/2014, >>>
autobusové nádraží, žádost o omezení najíždění vozidel zásobování BILLA na chodník
a plot soukromého pozemku, Intranet 33/2014, >>>
ul. F. Vognera, časové omezení parkování, Intranet 6/2015, >>>
výkup pozemků pod navrženou trasu R 35, Intranet 7/2015, >>>
ul. Zámecká, instalace zábradlí na chodníku vedle prodejny květin, Intranet, >>>

Průběh jednání a přijatá usnesení:
ad 1
DK schválila výše uvedený program jednání
Výsledek hlasování pro 7
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ad 2
Na minulém jednání komise nebyla žádná usnesení přijata.
ad 3
Jednání komise se zúčastnil žadatel o zamezení průjezdnosti ulicí Benátská. Komisi
sdělil že hlavním důvodem jeho žádosti je zatížení komunikace tranzitní dopravou
vozidel objíždějících světelnou křižovatku v dopravních špičkách. Podle jeho údajů
bylo napočítáno až 50 průjezdů vozidel za hodinu.
Komise se shodla na požadavku prověření této intenzity provozu, prověření provede
MP Litomyšl. Rozhodnutí ohledně těchto požadavků bylo odloženo na další jednání
komise.
ad 4

DK/01/15

Komise projednala požadavek na omezení rychlosti jízdy na místních komunikacích
vzniklý na jednání vedení města s občany integrované obce. Komise se shodla na
tom, že parametry a kvalita místních komunikací v této integrované obci
neumožňuje vyšší rychlost jízdy, pokud by bylo instalováno nové dopravní značení,
bylo by těžko vymahatelné.
Komise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje změnu dopravního značení.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se -

ad 5

DK/02/15

Komise projednala žádost občanů ulice Na Lánech o omezení platnosti DZ zákaz
zastavení. Dopravní značka byla v minulosti instalována z důvodů zajištění prostoru
pro bezpečný pohyb chodců mimo jízdní komunikaci.
Komise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje změnu dopravního značení.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 6
DK/03/15

Komise projednala návrh na změnu dopravního značení ulice Osická.
Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje změnu dopravního značení na B 1 (zákaz vjezdu všech vozidel)
a E 13 (Mimo dopravní obsluhy).
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 7
Komise projednala návrh osadního výboru na osazení dopravního zrcadla. podle
zjištění vedoucího odboru MaSH by instalace zřejmě nepřispěla k zajištění většího
výhledu do okolí křižovatky. Komise diskutovala o osazení dopravní značky „Stůj,
dej přednost v jízdě“ a doporučuje věc na místě projednat se zástupci osadního
výboru. O požadavku bude případně rozhodnuto na dalším jednání komise.
ad 8

DK/04/15

Komise projednala stanovisko osadního výboru k žádosti o instalaci zpomalovacích
prvků v této integrované obci.
Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje na základě stanoviska osadního výboru obce nástřik
vodorovného dopravního značení V 5 před křižovatkami v uvedené obci jako
zvýraznění povinnosti přednosti jízdy vozidel přijíždějících zprava.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 9
Komise projednala připomínku k umístění značky zakazující parkování v zálivech
silnice II/360 před objektem nemocnice. Vedoucí odboru informoval o tom, že
v rámci rekonstrukce této silnice bylo zmenšení šířky jízdních pruhů (regulace
rychlosti jízdy), záměr využívání zálivů byl pro zastavení vozidel – t.j. nastoupení a
vystoupení osob. Zálivy nemají šířkové parametry pro podélné stání, bylo by třeba
v těchto místech zúžit chodníky, Akce byla financována s dotací EU a ještě probíhá
udržitelnost projektu.
Komise přijala usnesení:
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DK/05/15

Komise nedoporučuje změnu dopravního značení.
Výsledek hlasování pro 7
proti 1

zdržel se 1

ad 10
Komise projednala podnět PČR vzniklý z šetření smrtelné nehody z konce roku 2014
ke zvážení osazení zábran v okolí prostoru výjezdu. Většinový názor komise je že,
k uvedené události došlo z důvodů zcela nesprávného jednání účastníka nehody.
DK/06/15
ad 11

DK/07/15

Komise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje osazovaní zábran dle návrhu dopravní policie.
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se 2
Komise projednala žádost majitelky sousední nemovitosti o zabezpečení ničení
jejího oplocení vozidly zásobování marketu BILLA.
Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje věc projednat s provozovatelem marketu a po té případně vrátit
k projednání v komisi.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 12

DK/08/15

Komise projednala žádost provozovatele objetu ČSOB na vyhrazení parkování pro
jejich potřeby a návrh odboru MaSH na zřízení časově omezeného parkování na
části parkoviště.
Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje časové omezení parkování v pracovní dny od 8:00 do 17:00 na
dobu 1 hod.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 13

DK/09/15

Komise diskutovala o postupu prací na přípravě výstavby silnice R/35, hlavně
v části v okolí měst Litomyšl a Vysoké Mýto. Předseda komise informoval o
veřejném představení výstupů dopravního modelu k řešení dopravní situace ve
Vysokém Mýtě, které se uskuteční dne 2.3. 2015 v M–klub Vysoké Mýto.
Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje RaM aby Město Litomyšl podalo žádost na ŘSD o poskytnutí
informací ohledně stavu výkupu pozemků na trase R 35.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 14

DK/10/15

Komise projednala návrh MP Litomyšl na instalaci zábradlí na chodník před
provozovnu Květinářství – Pytlík. Komise byla informována ved. odboru MaSH, že
dle TOP by muselo být zábradlí umístěno ve vzdálenosti 0,5 m od hrany obrubníku a
tím by se stal chodník neprůchodný.
Komise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje instalaci zábradlí z technických důvodů.
Výsledek hlasování

pro 9

proti -

zdržel se -

V Litomyšli dne 19. 2. 2015
podpis předsedy komise
Příští plánované zasedání komise 1. 4. 2015 v 16:00.
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