Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 06 /16
Den konání
Místo konání
Čas

7. 9. 2016
zasedací místnost MěÚ Litomyšl
od 16,00

Přítomnost členů komise

do
Miroslav Nádvorník
Karel Kalousek
Miloš Menc
František Černík
Jiří Kobza
Radek Novotný
Jan Červenka
Karel Rajman
David Jaška
Kamil Hebelka
Pavel Jiráň

omluven
omluven
omluven
přítomen
přítomen od b. 4
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program je dnání:
1.
schválení programu jednání.
2.
kontrola plnění předchozích usnesení.
3.
řešení křižovatky a průjezdu Gregorka x M. Kuděje, Intranet 3/2016, >>>
4.
přechod pro chodce Jiráskovo nám., přechod pro chodce u I. ZŠ, Intranet 3/2016,
>>>
5.
zákaz odbočení ze silnice II/358 do ul. M. Kuděje, Intranet 3/2016, >>>
6.
vyhodnocení ankety obyvatel, Intranet 34/2015, >>>
7.
zóna s omezenou rychlostí jízdy, oblast Záhradí, Intranet 18/2016, >>>
8.
instalace svodidel vedle OK Dalibor, Intranet 21/2016, >>>
9.
omezení parkování v ulici Peciny, Intranet 19/2016, >>>
10.
dopravní úpravy přechodu pro chodce ul. Na Lánech, Intranet 22/2016, >>>
Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
DK schválila výše uvedený program jednání
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se ad 2
Usnesení č. DK/19/2016 až DK/24/16 RaM přijala a jsou ve fázi administrativního
vyřízení. MP informovala o plnění usnesení DK/19/16 a DK /20/16
ad 3
Komise projednala poděkování za provedení instalace a na druhé straně připomínky
k nedostatečnému řešení křižovatky Gregorka x M. Kuděje a průjezdu ulicí
instalované na základě usnesení DK/09/16.
Kom ise přijala usnesení:
DK/25/16
Komise považuje řešení na základě usnesení DK/09/16 za dostatečné a
nedoporučuje další změny dop. značení nebo zařízení.
Výsledek hlasování pro 6
proti zdržel se 1
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ad 4

DK/26/16

DK/27/16

Komise projednala žádost o vybavení přechodu pro chodce v prostoru Jiráskova
nám. světelnou signalizací. Komise byla seznámena se stanoviskem odborné
projekční kanceláře MOK Pardubice k návrhu instalace světelné signalizace na
přechodu pro chodce u I. ZŠ i s odbornými stanovisky CDV pro vybavení přechodů
pro chodce.
Kom ise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje na základě výše uvedených stanovisek instalaci světelných
signalizací na přechodech pro chodce silnice II/358. Na přechodu pro chodce
Jiráskovo nám. komise doporučuje zřízení VDZ V 12e a symbolů A 12 z obou stran
příjezdu k přechodu.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se Komise doporučuje zařadit do projektové dokumentace celkové rekonstrukce silnice
II/358 zkrácení délky přechodu u I. ZŠ na 6 m bez výstavby středového
ochranného ostrůvku s oboustranným nasvětlením.
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se 1

ad 5

DK/28/16

Komise projednala žádost o instalaci zákazu odbočení vpravo ze směru příjezdu od
České Třebové do ulice Gregorka za účelem průjezdu tranzitních vozidel touto
komunikací.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje, aby MP prověřila intenzitu průjezdu vozidel komunikací
Gregorka především v ranních hodinách.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se -

ad 6
Komise byla seznámena s výsledky dopravní ankety mezi obyvateli lokality ulic Za
Brankou, Pod Prokopem, Peciny, Osevní, Port manka, Lomená, Příčná.
Výsledek hlasování pro
proti zdržel se ad 7

DK/29/16

Komise projednala žádost o instalaci zón s omezenou rychlostí jízdy nebo obytných
zón v lokalitách bydlení v oblasti Záhradí po obou stranách silnice II/358
Kom ise přijala usnesení:
Vzhledem k výsledkům dopravní ankety dle bodu 6 tohoto zápisu komise
doporučuje v obou lokalitách bydlení zřízení dopravních zón s omezenou rychlostí
jízdy 30 km/hod a omezením vjezdu vozidel nad 3,5 t. hmotnosti.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se -

ad 8
Komise projednala žádost o instalaci svodidel mezi okružní křižovatkou a chodníkem
před PENNY marketem v důsledku zkušeností s nedávnou dopravní nehodou.
Kom ise hlasovala o návrhu usnesení:
Komise doporučuje projekčně prověřit možnost instalace ochrany chodců
využívajících chodník v okolí PENNY marketu a OK.
Usnesení nebylo přijato
Výsledek hlasování pro 4
proti 1
zdržel se 3
ad 9

DK/30/16

Komise projednala žádost o omezení možnosti parkování v ulici Peciny především
pro užitková vozidla (vozidel v podnikání)
Kom ise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje změnu dopravního značení.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se -

ad 10

DK/31/16

Komise projednala připomínky k zabezpečení přechodu pro chodce v ul. Na Lánech.
Kom ise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje změnu dopravního značení lokality.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se -
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V Litomyšli dne 8. 9. 2016
podpis předsedy komise
Příští plánované zasedání komise 5. 10. 2016 v 16:00.
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