Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 01 /16
Den konání
Místo konání
Čas

6. 1. 2016
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
přítomen
přítomen
přítomen od b. č.2
přítomen od b. č.2
přítomen od b. č.2
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

Radomil Kašpar

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program je dnání:
1.
schválení programu jednání.
01/16
kontrola plnění předchozích usnesení.
3.
stav projektu úsekového měření rychlosti po stanovisku PČR, Intranet 14/2015,
>>>
4.
opakovaná žádost na instalaci dop. zrcadla naproti výjezdu z areálu býv. mlékárny,
Intranet 27/2014, >>>
5.
žádost na instalaci dopravního zrcadla, ul. Mařákova, naproti výjezdu od čp. 1111 až
1113, Intranet 33/2015, >>>
6.
SPRM Litomyšle – část doprava, návrh textu, Intranet 24/2015, >>>
Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
DK schválila výše uvedený program jednání
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se ad 2
Na min. zasedání nebyla přijata žádná usnesení. Odbor MaSH vyvolal jednání s MDS
Projekt, ŘSD a PČR za účelem dosažení dohody ohledně provádění rekonstrukce OK
Dalibor. RaM přijala k tomuto dne 21. 12. 2015 usnesení:
1070/15 RaM souhlasí s vedením objízdných tras pro vozidla do 3,5 t v rámci provádění
rekonstrukce okružní křižovatky u hotelu Dalibor po komunikacích v ulici T. G. Masaryka od
železničního viaduktu po MK vedle parkoviště pod ZŠ za těchto dohodnutých podmínek:
- termín užívání objízdných tras pouze v období školních prázdnin
- změny přednosti v jízdě na křižovatkách objízdné trasy
- v ulici Na Lánech bude ze směru od Vysokého Mýta omezen vjezd pro vozidla nad 3,5 t

ad 3
Komise byla seznámena se stanoviskem PČR DI Pardubického kraje k projektu
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Město Litomyšl
Rada města

DK/01/16

úsekového měření rychlosti. Na silnici I/35 v ulici kpt. Jaroše nebyla instalace
úsekového měření povolena. U ostatních úseků byl vysloven souhlas ve zmenšeném
rozsahu úseků. Komise diskutovala důvody vedoucí k instalaci v ulici Kpt. Jaroše a
byla prezentována žádost obyvatel ulice V. K. Jeřábka k jeho instalaci v této
lokalitě.
Kom ise přijala usnesení:
Komise bere na vědomí stanovisko DI PČR k projektu a doporučuje, aby byla
podána opakovaná zdůvodněná žádost na zřízení úse kového měření na silnici I/35
v ulici kpt. Jaroše dle původního návrhu a nová žádost na zřízení úsekového měření
rychlosti na silnici II/359 v ulici V. K. Jeřábka.
Výsledek hlasování pro 12
proti zdržel se -

ad 4

DK/02/16

Komise projednala opakovanou žádost o instalaci dopravního zrcadla naproti
výjezdu z objektu býv. mlékárny v ulici T. G. Masaryka.
Kom ise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje instalaci dop. zrcadla.
Výsledek hlasování

pro 12

proti -

zdržel se -

ad 6

DK/03/16

Komise projednala žádost na instalaci dopravního zrcadla v ulici Mařákova naproti
výjezdu od čp. 1111
Kom ise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje instalaci dop. zrcadla.
Výsledek hlasování

pro 11

proti 1

zdržel se -

V Litomyšli dne 13. 1. 2016
podpis předsedy komise
Příští plánované zasedání komise 3. 2. 2016 v 16:00.
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