Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 07 /15
Den konání
Místo konání
Čas

4. 11. 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
omluven
přítomen od b. č.5
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
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.
připomínky k nesprávnému odstavování vozidel v ul. Havlíčkova, Intranet 27/2015,
>>>
4.
připomínky k neřešení cyklodopravy ve městě, Intranet 28/2015, >>>
5.
řešení průjezdu (parkování) ulicí Za Brankou, Intranet 29/2015, >>>
6.
7.
8.

regulace parkování vozidel u objektu Na Lánech čp. 764, Intranet 30/2015
obnovení průjezdu Mařákova – Z. Kopala, Intranet 31/2015, >>>
SPRM Litomyšle – část doprava, návrh textu, Intranet 24/2015 >>>

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/25/15 až DK/27/15 a jsou ve fázi administrativního
vyřízení.
ad 3
Komise projednala připomínky k nesprávnému a nevhodnému parkování v prostoru
ulice Havlíčkova vedle zadního vjezdu do objektu České pošty.
DK/28/15

Komise přijala usnesení:
Komise navrhuje řešit regulaci parkování v rámci projektu přestavby přilehlé
křižovatky dle usnesení DK/16/15.
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se 1
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Město Litomyšl
Rada města

ad 4
Komise byla vedoucím odboru MaSH seznámena o řešení problematiky
cyklistického provozu v minulosti. Na jednosměrných komunikacích jsou ve většině
případů zřizovány protisměrné pruhy pro cyklisty. Podle předchozích vyjádření
Centra dopravního výzkumu je vznik vyhrazených cyklopruhů vzhledem k velikosti
města a jeho terénního reliéfu nevhodný. Komise se shodla na tom, že cyklopruhy
by měly vzniknout po vybudování R 35 na uvolněných jízdních pruzích průtahu
současné silnice I/35. Komise diskutovala možnost označování společných stezek
pro chodce a cyklisty např. za marketem BILLA, na nadchodu u zahradnické a
technické školy, na chodníku svět. křižovatka – ul. Trstěnická. Lepší příjezdnost do
centra města od cyklostezek Nedošín by měla být částečně řešena vybudováním
cyklostezky Nedošín – Husova čtvrť. Této oblasti bude věnována také část návrhu
Strategického plánu města.
ad 5
Komise projednala připomínky ke špatné průjezdnosti ulice Za Brankou vlivem
parkování vozidel, nedostatečné šířky komunikace a neexistenci chodníků na nichž
by bylo možno vytvořit částečné stání.
DK/29/15

Komise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje změnu dopravního značení.
Výsledek hlasování pro 9
proti -

zdržel se -

ad 6
Komise projednala problematiku stání vozidel před objektem čp. 764 v ulici Na
Lánech. Vozidla často brání v průchodu chodců.
DK/30/15

Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje osazení SDZ – IP 11e (stání na chodníku) E 1 (5 x) a označení
VDZ – 5 x V 10a (podélné stání)
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 7
Komise projednala návrh na zprovoznění průjezdu spojovací komunikací mezi
ulicemi Mařákova a Z. Kopala před objektem 104 bj.
DK/31/15

Komise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje zprovoznění průjezdu komunikací. Otočení v prostoru
parkoviště doporučuje komise řešit vyhrazením 1 koncového stání VDZ pro tyto
účely.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 8
Komise projednala a upravila texty částí „silné stránky“ a „slabé stránky“ SWOT
analýzy části „Doprava“ návrhu strategického plánu města.
V Litomyšli dne 9. 11. 2015
podpis předsedy komise
Příští plánované zasedání komise 2. 12. 2015 v 16:00.
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