Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 02 /17
Den konání
Místo konání
Čas

15. 2. 2017
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
Tomáš Rádek
David Jaška
Kamil Hebelka
Pavel Jiráň

přítomen

přítomen

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

Josef Janeček
Michal Kortyš
obec Němčice
veřejnost
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu

místostarosta
PU kraj

Program je dnání:
1.
schválení programu jednání.
2.
kontrola plnění předchozích usnesení.
3.
D 35 v úseku Kornice – Janov, stanovisko k PÚ, Intranet 1/2017, >>>
Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
DK schválila výše uvedený program jednání
Výsledek hlasování pro 11
ad 2

proti -

zdržel se -

Na minulém jednání DK nebyla přijata žádná usnesení. Dle bodu 3 minulého zápisu došlo ke
zrušení zpoplatněného stání v prostoru Komenského nám., opatření dle bodů 5 a 6 minulého
zápisu budou dle rozhodnutí RaM realizována.

ad 3
Komise byla projekční organizací seznámena s návrhem D 35 v úseku Kornice Janov. Prezentaci byli účastni zástupci obce Němčice, zemědělců, pracovní skupiny
pro ŽP, zástupci OV Kornice, zástupce ŘSD ČR a koordinátor pro pro jektování D 35.
Členové komise byli dále náměst kem pro dopravu PK Kortyšem informováni o tom,
že dne 27. 2. 2017 se v zámeckém pivovaru uskuteční veřejné projednání této
projektové dokumentace.
Dopravní komisí byly v dalším určeny k další diskuzy zejména dvě oblasti:
- nutnost vedení D 35 po náspu v lokalitě nad rybníkem Růžový, kde zástupci
Litomyšlské veřejnosti a zemědělců připomínkovali především šíření hluku, narušení
krajinného rázu a viditelnost dálnice pro blízké nové lokality bydlení. Zástupci ŘS D a
kordinátor projektových prací uvedli, že uvedené řešení vyplývá z povinnosti
dodržení norem pro výstavbu a že problematika bude řešena výsadbou vyšších
dřevin a v případě, že by se prokázalo nedodržení hlukových norem také
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dodatečnou výstavbou protihlukových zdí. Místostarosta Janeček zdůraznil, že
hledání optimální trasy kolem města musí probíhat pouze v rámci schváleného
koridoru v ZUR PK.
Kom ise přijala usnesení:
Dopravní komise doporučuje zpracování detailní studie úseku – násep u osady Vlkov
za účelem zpracování vizualizace této části a předpokládané hlukové zátěže jejího
okolí. Dopravní komise dále doporučuje zpracování variantního řešení posunutí
trasy D 35 ve směru SZ (k obci Němčice) tak, aby byl dodržen schválený koridor D
35 dle územně plánovací dokumentace a aby došlo k přesunutí trasy dálnice do
zářezu, nebo došlo alespoň ke zvětšení vzdálenosti od zastavěné části Litomyšle
Výsledek hlasování

pro 11

proti -

zdržel se

- plochy s plánovanou výstavbou odpočívek u obce Kornice nebo v blízkosti areálu
Černá Hora. Současně zakreslené oboustranné území v blízkosti obce Kornice svou
velikostí odpovídá možnosti odstavení až cca 250 kamionů. Řešení odpočívky a
jejího napojení není součástí současné projektové dokumentace, není schváleno
v územně plánovací dokumentaci a není ještě ani ze strany ŘSD přijato k dalšímu
projednání. Proti uvedenému se vyslovili zástupci OV Kornice, předseda dopravní
komise a většina zúčastněných. Původně se zvažoval také prostor v blízkosti lesního
areálu Černá Hora. Důvodem budování odstavných parkovišť především pro
nákladní dopravu je podle koordinátora a zástupce ŘSD hlavně zkušenost, že tam
kde tyto plochy nejsou v pravidelných vzdálenostech budovány, dochází
k problémům odstavování vozidel v rámci bezpečnostních přestávek na vedlejších
komunikacích a území přilehlých sídel. Náměstek pro dopravu PK Kortyš vyslovil za
město i PU kraj nesouhlas s umístění odstavného parkoviště pro kamiony u obce
Kornice. Bude navrhovat její přemístění do blízkosti Vysokého Mýta, kde je též
plánována odpočívka s menšími rozměry.
Kom ise hlasovala o návrhu usnesení:
Komise doporučuje RaM vyslovit nesouhlas s budováním odstavných ploch –
odpočívek v celém úseku dálnice D 35 Kornice - Janov.
Výsledek hlasování pro 5
proti zdržel se 5
Usnesení nebylo přijato.
Vyjádření členů kom ise, kteří se zdrželi hlasování:
Členové komise, kteří se zdrželi hlasování se většinově vyjádřili, že důvodem
zdržení se hlasování je naprostá současná neurčitost záměru a to, že uvedená
problematika podle jejich názoru nepatří primárně do náplně činnosti dopravní
komise, ale jiných odborných orgánů města.

V Litomyšli dne ………….
podpis předsedy komise
Příští plánované zasedání komise 5. 4. 2017 v 16:00.
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