Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 03 /15
Den konání
Místo konání
Čas

25. 3. 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
Josef Filipi
k bodu č.3
Radomil Kašpar

přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
omluven
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
ved. odboru územ.
plánování
starosta

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program jednání:
1.
schválení programu jednání.
2.
kontrola plnění předchozích usnesení.
3.
prezentace výsledků studie trasování R/35 a postupu při výkupech pozemků pod
I/35, Intranet 13/2015, >>>
4.
obec Kornice, přechod pro chodce v prostoru zastávek linkové dopravy BUS, Intranet
11/2015, >>>
5.
ul. Bělidla – časové omezení parkování vozidel, výstavba nových parkovacích stání,
Intranet 12/2015, >>>
6.
ul. Benátská a K Markovu mlýnu, výsledky zjišťování intenzity průjezdů vozidel,
Intranet 10/2014, >>>
7.
prezentace návrhu úsekového měření rychlosti, Intranet 14/2015, >>>
8.
prezentace dopravních opatření na průtahu silnice na I/35 městem Vysoké Mýto,
Intranet 15/2015, >>>
9.
řešení křižovatky silnice II/360 v ul. Zahájská a MK v ulici Havlíčkova, Intranet
20/2011, >>>
10.
omezení parkování před budovou Portmonea, Intranet 35/2014, >>>
11.
instalace dopravního zrcadla na výjezdu MK v obci Kornice na silnici III. třídy,
Intranet 5/2015, >>>
Průběh jednání a přijatá usnesení:
ad 1
DK schválila výše uvedený program jednání
Výsledek hlasování pro 11
ad 2
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RaM přijala usnesení DK/01/15 až DK/10/15 a jsou ve fázi administrativního
vyřízení.
ad 3
Komise byla starostou města a vedoucím odboru výstavby a územního plánu
seznámena s výsledky studie Město Litomyšl x R35, s dosavadním postupem
jednání ohledně požadavku vypuštění MUK Litomyšl – sever nebo pouze jejího
přivaděče do území města Litomyšle a o zprávě ŘSD Pardubice o postupu při
výkupech pozemku pod trasou silnice R 35.
ad 4

DK/11/15

Komise projednala žádost osadního výboru obce Kornice na zřízení přechodu pro
chodce v místě zastávek BUS. Komise byla seznámena se stanoviskem DI Svitavy,
že zřízení přechodu pro chodce odporuje z důvodů malé intenzity pohybu chodců i
současného stavu nástupiště požadavkům na vydání souhlasného stanoviska tohoto
orgánu. Komise vyhodnotila stav nástupní a výstupní plochy zastávky ve směru Ústí
nad Orlicí jako nevyhovující
Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje zpracování investičního záměru na přebudování zastávky BUS
ve směru ústí nad Orlicí a zároveň řešení bezpečného pohybu chodců.
Výsledek hlasování pro 10
proti zdržel se 1

ad 5

DK/12/15

DK/13/15

Komise projednala žádost majitele objektu GE MB a stanovisko ředitelky Charity
Litomyšl k budování nových parkovacích ploch vedle silnice I/35. Komise
konstatovala, že vozidla Charity Litomyšl mohou užívat k parkování pozemky před
objektem Lidového domu v jejich vlastnictví.
Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje označení řady parkovacích stání vedle objektu GE MB jako
parkování na časově omezenou dobu 1 hod v pracovních dnech od 8 do 17 hod.
Výsledek hlasování pro 7
proti 4
zdržel se Komise nedoporučuje budování dalších parkovacích stání dle návrhu žadatele.
Výsledek hlasování pro 7
proti 3
zdržel se 1

ad 6

DK/14/15

Komise byla seznámena s výsledky zjišťování MP Litomyšl počtu průjezdu vozidel
ulicí Benátská a měření jejich rychlosti. Výsledky jsou přílohou tohoto zápisu.
Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje na uvedené komunikaci zachování stávajícího dopravního stavu.
Výsledek hlasování pro 10
proti 1
zdržel se -

ad 7

DK/15/15

Komise byla seznámena starostou města a vedoucím odboru dopravy K. Hebelkou o
postupu prověření možnosti zavedení úsekového měření rychlosti jízdy na
vytipovaných úsecích komunikací na území města a výsledcích informativního
měření rychlosti jízdy v těchto úsecích. U naprosté většiny vozidel bylo naměřeno
překročení povolené rychlosti jízdy (nejvyšší rychlost jízdy kolem 90 km/hod).
komise vyhodnotila zavedení úsekového měření rychlosti jízdy jako potřebné.
Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje instalaci úsekového měření rychlosti jízdy na vytipovaných
úsecích komunikací.
Výsledek hlasování pro 10
proti 1
zdržel se -

ad 8
Předseda komise seznámil dopravní komisi s výsledky a prezentací jednání ohledně
seznámení občanů a zástupců města Vysoké Mýto s výsledky projektu „Dopravní
model a analýza dopravních proudů“.
ad 9
Komise projednala podnět zastupitelky města k řešení BESIP (hlavně chodců) na
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DK/16/15

křižovatce ulic Zahájská a Havlíčkova. Komise byla seznámena s projekční studií na
přestavbu této křižovatky.
Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje přepracování uvedeného investičního záměru přestavby
křižovatky tak, aby byly zachovány současné směry pohybu chodců na přechodech
pro chodce a následnou realizaci přestavby křižovatky.
Výsledek hlasování pro 11
proti zdržel se -

ad 10

DK/17/15

Komise projednala žádost majitelky objektu Portmonea k instalaci zákazu parkování
na komunikaci před objektem. Největším problémem v přístupnosti objektu je
nepovolené částečné stání na chodníku, které lze však řešit prostřednictvím MP
Litomyšl.
Komise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje změnu dopravního značení.
Výsledek hlasování pro 8
proti 1
zdržel se 2

ad 12

DK/18/15

Komise byla seznámena s výsledky jednání vedoucího odboru místního a silničního
hospodářství s předsedkyní osadního výboru obce Kornice o vhodnosti instalace
dopravního zrcadla dle předchozího zápisu z jednání komise.
Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje osazení dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě“.
Výsledek hlasování pro 11
proti zdržel se V Litomyšli dne 26. 3. 2015
podpis předsedy komise

Příští plánované zasedání komise 6.5. 2015 v 16:00.
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