Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 08 /15
Den konání
Místo konání
Čas

2. 12. 2015
zasedací místnost MěÚ Litomyšl
od 16,00

Přítomnost členů komise

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
přítomen
omluven
omluven
přítomen
přítomen

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program jednání:
1.
schválení programu jednání.
2.
kontrola plnění předchozích usnesení.
3.
přestavba okružní křižovatky u Dalibor, Intranet 32/2015, >>>
4.
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/28/15 až DK/31/15 a jsou ve fázi administrativního
vyřízení.
ad 3
Komise byla seznámena s projektem firmy MDS Projekt na přestavbu okružní
křižovatky na silnici I/35 u hotelu Dalibor a s návrhem dopravních opatření v rámci
jejího provádění.
Komise hlasovala o usnesení:
Komise schvaluje projekční návrh přestavby a nesouhlasí s vedením objízdných tras
pro vozidla do 3,5 t po komunikacích v ulicích T. G. Masaryka a Mařákova. Komise
doporučuje provedení realizace akce při zachování obousměrné průjezdnosti místa
stavby a uzavření části silnice II/360 mezi oběma okružními křižovatkami.
Usnesení nebylo přijato
Výsledek hlasování pro 6
proti 1
zdržel se ad 4
Komise projednala a upravila další část textů částí „Doprava“ návrhu strategického
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Město Litomyšl
Rada města

plánu města. Problematika bude dokončena na dalším zasedání DK.
V Litomyšli dne ………….
podpis předsedy komise
Příští plánované zasedání komise 6. 1. 2016 v 16:00.
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