Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 04 /16
Den konání
Místo konání
Čas

4. 5. 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
Jiří Kobza
Radek Novotný
Jan Červenka
Karel Rajman
David Jaška
Kamil Hebelka
Pavel Jiráň

přítomen od b. č. 3
přítomen

Radomil Kašpar

přítomen

přítomen

přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program je dnání:
1.
schválení programu jednání.
2.
kontrola plnění předchozích usnesení.
3.
Kornice, žádost o zamezení průjezdu NA na účelové komunikaci směr Sedliště,
Intranet 7/2016, >>>
4.
silnice II/360, ul. J. E. Purkyně – žádost o zřízení přechodu pro chodce, Intranet
8/2016, >>>
5.
ul. 17. listopadu, obnovení VDZ – střídavé oboustranné stání. Intranet 9/2016, >>>
6.
7.
8.

ul. Benátská, opakovaná žádost o regulaci provozu, Intranet 10/20 14, >>>
Požadavek zhotovitele opravy okružní křižovatky za změnu technologie prováděn í a
vedení objízdných tras, Intranet 32/2015, >>>
lokalita „Záhraď“, stanovení otázek do ankety pro obyvatele, Intranet 34/2015,
>>>

Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
DK schválila výše uvedený program jednání
Výsledek hlasování pro 6
proti zdržel se ad 2
Usnesení č. DK/07/2016 až DK/12/16 RaM přijala a jsou ve fázi administrativního
vyřízení.
ad 3

DK/13/16

Komise projednala žádost osadního výboru na zamezení průjezdu NA po účelové
komunikaci ve směru Sedliště.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje osadit na vjezdech do centra obce dopravní značení B 4 (zákaz
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vjezdu NV) s omezení nad 3,5 t a E 13 s nápisem Mimo dopravní obsluhu (3 ks).
Tímto bude znemožněno tranzitním NV užívání také účelové komunikace Sedliště –
Kornice.
Výsledek hlasování

pro 7

proti -

zdržel se -

ad 4
Komise projednala žádost o zřízení přechodu pro chodce u lokality v ýstavby nových
bytů v ulici J.E. Purkyně v místě snížení obrub před odbočkou do ul. Z. Kopala.

DK/14/16

Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje zřízení přechodu pro chodce.
Výsledek hlasování

pro 6

proti 1

zdržel se -

ad 5

DK/15/16

Komise projednala návrh odboru místního a silničního hospodářství na obnovu VDZ
– označení oboustranného vystřídaného stání v ulici 17. listopadu.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje obnovení VDZ.
Výsledek hlasování

pro 7

proti -

zdržel se -

ad 6
DK/16/16

Komise projednala opakovanou žádost o regulaci provozu v ul. Benátská
Kom ise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje změnu dopravního značení. Snížení počtu průjezdů vozidel by
měla přispět změna dopravního značení a řazení vozidel na křižovatce pod budovou
Sokolovny, která bude provedena v nejbližším období.
Výsledek hlasování

pro 7

proti -

zdržel se -

ad 7

DK/17/16

Komise projednala žádost zhotovitele opravy okružní křižovat ky Dalibor na změnu
technologie opravy a vedení objízdných tras.
(grafické podklady mi mají ještě dodat)
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje změnu technologie opravy křižovatky po půlkách a návrh
odpovídajícího dopravně inženýrského opatření.
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se -

ad 8

DK/18/16

Komise projednala stanovení otázek pro anketu obyvatelům lokality Záhraď na
změnu dopravního řešení lokality
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje texty otázek pro uvedenou anketu dle přílohy zápisu.
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se V Litomyšli dne 5. 5. 2016
podpis předsedy komise

Příští plánované zasedání komise 1. 6. 2016 v 16:00.
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