Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 05 /15
Den konání
Místo konání
Čas

3. 8. 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
nepřítomen
přítomen
nepřítomen
přítomen
přítomen od b.4
přítomen
přítomen do b. 6
přítomen
přítomen
přítomen

Radomil Kašpar

přítomen

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program jednání:
1.
schválení programu jednání.
2.
kontrola plnění předchozích usnesení.
3.
křižovatka silnice II/360 v ul. Zahájská a MK Gregorka, Intranet 21/2015, >>>
4.
provoz chodců v ulici Zahájská, Intranet 8/2015, >>>
5.
křižovatka silnice I/35 pod Sokolovnou, Intranet 20/2015, >>>
6.
prezentace návrhu úseků v projektu „Úsekové měření rychlosti“, Intranet 14/2015,
>>>
7.
světelná křižovatka – problematika odbočení vlevo, Intranet 10/2010, >>>
Průběh jednání a přijatá usnesení:
ad 1
DK schválila výše uvedený program jednání
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se ad 2
RaM přijala usnesení DK/19/15 až DK/22/15 a jsou ve fázi administrativního
vyřízení. V ulici Benátská bylo na dobu provádění staveb. prací instalováno omezení
provozu. RaM rozhodla, že bude ponecháno až do ukončení dopravních omezení na
I/35.
ad 3

DK/23/15

Komise projednala žádost na řešení dopravní situace na křižovatce silnice II/360 a
místní komunikace v ulici Gregorka za osobní účasti žadatele. Na uvedené
křižovatce se v minulosti staly dopravní nehody osobního vozidla a motocyklisty.
Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje instalaci omezené rychlosti jízdy na 30 Km/hod v úseku od
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křižovatky s ulici Družstevní po křižovatku s horní částí ul. A. Tomíčka.
Výsledek hlasování

pro 8

proti -

zdržel se 1

ad 4
Komise projednala připomínky občanky Litomyšle prezentované ve zpravodaji LILIE
k bezpečnosti chodců v ulici Zahájská. Komise byla seznámena se záměrem
výstavby chodníku v její spodní části po vchod do zámecké zahrady, kde by měl být
zřízen přechod pro chodce a s prováděním průzkumu možností výstavby nových
chodníku v horní části. Komise se shodla na tom, že lepší bezpečnost chodců v této
ulici je možno zajistit pouze výše uvedenou investiční činností. Do doby provedení
příslušných stavebních opatření přispěje k vyšší bezpečnosti chodců také opatření
dle předchozího usnesení DK/23/15
ad 5
Komise byla seznámena s návrhem člena komise F. Černíka na řešení křižovatky
silnice I/35 pod Sokolovnou, především v části křížení s místní komunikací v ul.
Trstěnická.
DK/24/15

Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje přijetí návrhu na změnu vodorovného dopravního značení na
řazení vozidel na výjezdu z ulice Trstěnická a vyznačení ostrůvku a vodící čáry na
silnici I/35, které zajistí pokračování jízdy vozidel v křižovatce ze směru příjezdu od
Svitav pouze v jednom jízdním pruhu.
Výsledek hlasování

pro 10

proti -

zdržel se -

ad 6
Komise Byla seznámena s návrhem úseků měření rychlosti jízdy v rámci projektu
„Úsekové měření rychlosti jízdy“. Komise většinově souhlasila s vybranými úseky.
Konkrétní umístění snímacích zařízení stanoví dodavatel.
ad 7
Komise byla seznámena se stanovisky k problematice přednosti v jízdě při
odbočování vlevo ve směru Svitavy a Vysoké Mýto. Komise projednala žádost o
posunutí příčných čar na těchto odbočeních. Na současný dopravní stav existují
rozdílná odborná stanoviska. Z těchto důvodů by měly případné návrhy na dořešení
vzejít od kompetentních orgánů, tj. Policie ČR nebo KÚ Pardubického kraje.
V Litomyšli dne 4. 8. 2015
podpis předsedy komise
Příští plánované zasedání komise 2. 9. 2015 v 16:00.
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