Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 01 /17
Den konání
Místo konání
Čas

4. 1. 2017
zasedací místnost MěÚ Litomyšl
od 16,00

do

Přítomnost členů komise

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

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

Tomáš Rádek
Radomil Kašpar
zástupci petičního výboru

přítomen
přítomen
omluven
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
nepřítomen
přítomen
omluven
přítomen
MP Litomyšl
starosta

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program je dnání:
1.
schválení programu jednání.
2.
kontrola plnění předchozích usnesení.
3.
jednání se zástupci petice „Za zachování bezplatného parkování na sídlišti
Komenského nám.“, Intranet 3/2014, >>>
4.
ulice M. Kuděje návrh na časově omezený zákaz odbočení ze silnice II/358 do ulice
M. Kuděje, Intranet 3/2016, >>>
5.
ul. Mařákova, omezení parkování vozidel před vchody do objektu 1106 až 1110,
Intranet 29/2016, >>>
6.
umožnění vjezdu pro zásobování do spojovací uličky Zámecká – Braunerovo nám.,
Intranet 30/2016, >>>
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/32/2016 až DK/35/16 RaM přijala a jsou ve fázi administrativního
vyřízení. Podle vyjádření projektanta rekonstrukce silnice II/358 bude zařazení
požadavku dle usnesení DK/35/16 znamenat zrušení přechodu pro chodce u objektu
horního domova pro seniory (do ulice R. Stříteského).
ad 3
Komise byla seznámena přítomnými zástupci petitentů s důvody sepsání petice.
Členové komise a vedení města vysvětlilo zákonný rámec přijatých opatření,
důvody, které vedly k přijetí opatření k rozšíření zpoplatněných zón do vnitřního
traktu Komenského nám., postupu odboru místního a silničního hospodářství a RaM
v této věci i možností užívání zakoupených residenčních známek v dalších lokalitách
města.
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Město Litomyšl
Rada města

Obě strany se dohodly na dalším postupu takto:
- zástupci petičního výboru sdělí MěÚ do příštího jednání dopravní komise, zda na
základě jednání nedojde ke stažení nebo změně petice
- dopravní komise města vydá konečné doporučení ve věci na svém dalším zasedání
( předpokládá se dne 1. 2. 2017 )
Výsledek hlasování pro
proti zdržel se
ad 4
Komise opakovaně projednala žádost o omezení možnosti odbočení vjezdu vozidel
ze silnice II/358 do ulice M. Kuděje ze směru jízdy od České Třebové.
Kom ise hlasovala o návrhu usnesení:
Komise doporučuje osazení SDZ osazení zákazu odbočení v časově omezené době
v pracovních dnech od 7:00 do 9:00, tedy v době příchodu žáků blízké základní
školy na vyučování.
Usnesení nebylo přijato
Výsledek hlasování pro 1
proti 5
zdržel se 2
ad 5
Komise projednala žádost SVJ bytového domu 1106 až 1110 o zavedení zákazu
stání vedle přístupového chodníku před objektem.
Kom ise hlasovala o návrhu usnesení:
Komise doporučuje instalaci SDZ – B 29 dle požadavků SVJ, doplněného VDZ V 12d
(obě zákaz stání) na jednom parkovacím místě před čp. 1108.
Usnesení nebylo přijato
Výsledek hlasování pro 5
proti zdržel se - 3
ad 6
Komise projednala žádost provozovatele objetu „Bar Peklo“ o umožnění vjezdu
zásobování ke dveřím objektu. Trvalá zábrana proti vjezdu by byla žadatelem
nahrazena za sklopnou.
Kom ise byla seznámena s návrhem usnesení odboru MaSH:
Komise doporučuje umožnění vjezdu zásobování za podmínek pouze pro zastavení a
že žadatel provede zpevnění přilehlých ploch chodníku tak, aby vedle zásobovacího
vozidla zbyla průchozí šířka chodníku min 1,5 m.
Kom ise v době projednávání této záležitosti nebyla usnášeníschopná
V Litomyšli dne 10. 1. 2017
podpis předsedy komise
Příští plánované zasedání komise 1. 2. 2017 v 16:00.
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