Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 04 /15
Den konání
Místo konání
Čas

od 16,00

Přítomnost členů komise

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

3. 6. 2015
zasedací místnost MěÚ Litomyšl
do 17:40
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
přítomen
přítomen
nepřítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen do bodu č.7
přítomen
přítomen do bodu č.7
přítomen

Radomil Kašpar

omluven

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program jednání:
1.
schválení programu jednání.
2.
kontrola plnění předchozích usnesení.
3.
ul. Benátská, omezení průjezdu v době dopravních omezení na I/35, Intranet
19/2015 >>>
4.
silnice II/3591 v ul. T. G. Masaryka, opětovná žádost o instalaci dopravního zrcadla
na křižovatce s ul. Dukelská, Intranet 12/2013, >>>
5.
obec Kornice, vytvoření zón s omezenou rychlostí, Intranet 34/2014, >>>
6.
prezentace výsledků měření v rámci projektu „Úsekové měření rychlosti“, Intranet
14/2015, >>>
7.
ul. Na Lánech – odstavování vozidel na silnici III. třídy v blízkosti soukromé
ordinace, Intranet 16/2015, >>>
8.
instalace dopravního zrcadla Kornice, Intranet 18/2015, >>>
Průběh jednání a přijatá usnesení:
ad 1
DK schválila výše uvedený program jednání
Výsledek hlasování pro
proti zdržel se ad 2
RaM přijala usnesení DK/11/15 až DK/18/15 a jsou ve fázi administrativního
vyřízení.
ad 3
Komise projednala za jejich osobní účasti na jednání žádost obyvatel ul. Benátská
na omezení průjezdu vozidel v době současných dopravních omezení na silnici I/35
z důvodů enormního nárůstu jejich počtu.
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Město Litomyšl
Rada města

Komise hlasovala o návrhu usnesení:
Komise doporučuje po dobu dopravních omezení na silnici I/35 zavedení povolení
vjezdu do ulice Benátská z obou stran pouze pro dopravní obsluhu.
Usnesení nebylo přijato
Výsledek hlasování pro 3
proti 4
zdržel se 4
ad 4

DK/19/15

Komise projednala opakovanou žádost na instalaci dopravního zrcadla na křižovatce
ulic T. G. Masaryka a Dukelská.
Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje ponechat stávající řešení přijaté DK v roce 2013, usnesení č.
DK/20/13.
Výsledek hlasování pro 9
proti 2
zdržel se 1

ad 5
Komise projednala žádost osadního výboru obce Kornice o osazení dopravního
značení omezujícího rychlost jízdy v části obce vlevo od silnice III/36016 ve směru
jízdy na od Litomyšle.
Komise hlasovala o návrzích usnesení:
Komise doporučuje zavedení zóny s omezenou rychlostí jízdy 30 km/hod.
Usnesení nebylo přijato
Výsledek hlasování pro 3
proti 4
zdržel se 4
Komise nedoporučuje zavedení zóny s omezenou rychlostí jízdy.
Usnesení nebylo přijato
Výsledek hlasování pro 4
proti 3
zdržel se 4
ad 6
Komise byla seznámena s projektem a podklady pro úsekové měření rychlosti
v městě Litomyšli.
DK/20/15

Komise přijala usnesení:
Komise podporuje a doporučuje k realizaci předložený záměr úsekové měření
rychlosti v městě Litomyšli a požaduje předložit k vyjádření návrh měřených úseků.
Výsledek hlasování pro 11
proti
zdržel se -

ad 7
Komise projednala žádost obyvatel o řešení odstavování vozidel na silnici III. třídy
v ulici Na Lánech v blízkosti soukromé ordinace.
DK/21/15

Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje označit výjezd z parcely žadatele žlutou nepřerušovanou čarou a
oslovit provozovatele soukromé ordinace k vyjádření možnosti řešení této
problematiky.
Výsledek hlasování pro 11
proti
zdržel se -

ad 8
Komise projednala žádost osadního výboru obce Kornice na instalaci dopravního
zrcadla na výjezdu od objektu bytovky.
DK/22/15

Komise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje instalaci dopravního zrcadla dle požadavku osadního výboru
Kornice.
Výsledek hlasování pro 8
proti 1
zdržel se V Litomyšli dne 9. 6. 2015

podpis předsedy komise
Příští plánované zasedání komise 2. 9. 2015 v 16:00, prázdninové měsíce dle nutné aktuální
potřeby
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