Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 07 /16
Den konání
Místo konání
Čas

2. 11. 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

přítomen
přítomen
nepřítomen
přítomen
přítomen
přítomen od b. 3
přítomen od b. 3
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.
výsledky průzkumu tranzitního prů jezdu ul. Gregorka, Intranet 3/2016, >>>
4.
ulice Na Lánech, omezení stání vozidel mezi křižovat kami s ul. A. Tomíčka a
Kornická, Intranet 24/2016, >>>
5.
vytvoření zóny s omezenou rychlostí jízdy – sídliště „VERTEX“, Intranet 26/2016,
>>>
6.
ulice J. Matičky – žádost o instalaci zpomalovacího ret ardéru, Intranet 27/2016,
>>>
7.
nesouhlas žadatele s výsledky projednání jeho žádosti na zvýraznění přechodu pro
chodce v ul. Na Lánech, Intranet 22/2016, >>>
8.
přechod pro c hodce u baru Peklo, Intranet 28/16, >>>
Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
DK schválila výše uvedený program jednání
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se ad 2
Usnesení č. DK/25/2016 až DK/31/16 RaM přijala a jsou ve fázi administrativního
vyřízení. Opatření dle usnesení DK/29/16 budou vzhledem k finanční náročnosti
realizováno nejdříve na jaře roku 2017. Na základě rozhodnutí starosty města byla
zadána studie možnosti osazení svodidel u okružní křižovatky Dalibor dle bodu 8
předchozího zápisu
ad 3
Komise projednala výsledky průzkumu tranzitních průjezdů ulicí Gregorka,
provedeného MP Litomyšl. V období příchodu dětí do ZŠ za 45 minut projelo ulicí 40
vozidel.
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Rada města

Kom ise hlasovala o návrhu usnesení:
Komise doporučuje osazení zákazu odbočení ze silnice II/358 do ul. Gregorka ve
směru jízdy od České Třebové.
Usnesení nebylo přijato
Výsledek hlasování pro 3
proti 6
zdržel se 1
ad 4

DK/32/16

Komise projednala žádost o omezení stání vozidel mezi křižovatkami ulice Na
Lánech s ulicemi A. Tomíčka a Kornická
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje osazení SDZ B 29 (zákaz stání).
Výsledek hlasování pro 10
proti zdržel se -

ad 5
Komise projednala žádost o instalaci zón s omezenou rychlostí jízdy nebo obytných
zón v lokalitách bydlení ulic Dukelská, 9. května, 17. listopadu, U Školek (od silice
v ul. T. G. Masaryka)

DK/33/16

Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje zvážit instalaci dopravní zóny s omezenou rychlostí jízdy a
zákazem vjezdu vozidel nad 3,5 t – mimo dopravní obsluhu v rámci realizace
projektu rekonstrukce ulice 9. května.
Výsledek hlasování pro 10
proti zdržel se -

ad 6
Komise projednala žádost obyvatel lokality na instalaci montovaného zpomalovacího
prahu v ul. J. Matičky .
Kom ise hlasovala o návrhu usnesení:
Komise doporučuje instalaci montovaného zpomalovacího prahu s umístěním dle
žádosti, komise doporučuje žadatele písemně upozornit na možnost zvýšení hluku
v jeho okolí.
Usnesení nebylo přijato
Výsledek hlasování pro 2
proti 7
zdržel se 1
ad 7

DK/34/16

Komise projednala nesouhlasné stanovisko žadatele s usnesením DK/31/6 k řešení
jeho žádosti na zvýraznění přechodu pro chodce v ul. Na Lánech. Komise trvá na
svém předchozím usnesení.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje zpracování návrhu VDZ v celé délce místní komunikace v ulici
Na Lánech – hlavně za účelem zřízení středové vodící čáry.
Výsledek hlasování pro 10
proti zdržel se -

ad 8

DK/35/16

Komise diskutovala o potřebnosti a mložnosti zřízení přechodzu pro chodce přes
silnici II/358 u baru peklo. V současné době nelze vzhledem k uspořádání prostoru
přechod zřídit.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje zařazení záměru zřízení přechodu pro chodce u baru Peklo do
projektu celkové modernizace silnice II/358 zpracovávaného pro SUS PU kraje.
Výsledek hlasování pro 10
proti zdržel se V Litomyšli dne 3. 11. 2016
podpis předsedy komise

Příští plánované zasedání komise 4. 1. 2017 v 16:00.
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