Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 03 /17
Den konání
Místo konání
Čas

5. 4. 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
Tomáš Rádek
David Jaška
Kamil Hebelka
Pavel Jiráň

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

Radomil Kašpar

přítomen
přítomen
nepřítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
omluven
přítomen
přítomen
přítomen
starosta

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program je dnání:
1.
schválení programu jednání.
2.
kontrola plnění předchozích usnesení.
3.
zpomalovací retardér Suchá – požadavek OV , Intranet 2/2017, >>>
4.
umístění svodidel silnice Suchá – Pazucha, požadavek OV, Intranet 3/2017, >>>
5.
stání vozidel na MK v ul. Na Lánech před čp. 30, Intranet 22/2016, >>>
6.
žádost o instalace zpomalovacích retardérů na ulici 17. listopadu, Intranet 4/2017,
>>>
7.
Podnět k regulaci rychlosti jízdy a zlepšení BESIP na ul. Zahájská, Intranet 5/2017,
>>>
8.
Stížnost občana města na nedodržování základních ustanovení zákona o stání vozidel
na ul. Prokešova, Intranet 6/2017, >>>
9.
Poděkování občana města za instalaci úsekového měření rychlost i, Intranet 7/2017,
>>>
10.
Osazení ochranných zábran vedle chodníku u PENNY.
Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
DK schválila výše uvedený program jednání
Výsledek hlasování pro 9
ad 2

proti -

zdržel se -

Usnesení DK/01/17 RaM přijala a je vůči zpracovateli dokumentace a ŘSD vyžadováno. Rada
města i ZaM přijaly také negativní stanovisko k možnosti budování odstavných parkovacích
ploch pro kamiony.

ad 3

DK/02/17

Komise projednala žádost OV Suchá o instalaci dalšího zpomalovacího retardéru na
MK vedoucí obcí.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje osazení zpomalovacího retardéru v místě, který si určí OV
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Suchá.
Výsledek hlasování

pro 9

proti -

zdržel se -

ad 4

DK/03/17

Komise projednala žádost OV Pazucha na instalaci svodidel kolem silnice mezi
obcemi Suchá a Pazucha. Komise byla zástupcem SUS seznámena s tím, že se
nejedná o nehodový úsek a že požadavků na osazení svodidel registruje velké
množství, které nelze v dohledné době vyřídit
Kom ise přijala usnesení:
Komise vzhledem ke stanovisku zástupce SUS nedoporučuje osazení svodidel dle
požadavku OV.
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se 2

ad 5

DK/04/17

Komise projednala problematiku odstavování vozidel na MK v ulici Na Lánech před
čp. 30 – býv. rest. U Zeleného věnce.
Kom ise přijala usnesení:
Problematika bude řešena v rámc i realizace předchozího usnese ní DK/34/16 ze dne
2. 11. 2016. Komise doporučuje oznámit tuto skutečnost podnikatelským subjektům
v okolí.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 6

DK/05/17

Komise projednala žádost o instalaci zpomalovacích retardérů na ulici 17. listopadu.
Zklidnění provozu je v této lokalitě již zabezpečeno vznikem vystřídaného stání. Do
budoucna by na celém území měla být vytvořena „zóna Tempo 30“
Kom ise přijala usnesení:
Komise na základě výše uvedených skutečností nedoporučuje montáž
zpomalovacích retardérů.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 7

DK/06/17

Komise projednal podnět k řešení BESIP v ulici Zahájská. Komise byla seznámena
s opatřeními, které byly v minulosti v této lokalitě provedeny:
- instalace informativního měřič e rychlosti
- snížení rychlosti jízdy na 30 km/hod
- výstavba nasvětleného přechodu pro chodce
- instalace DZ jako upozornění na výskyt chodců
V současné době je zpracováván investiční záměr na výstavbu chodníku po levé
straně výjezdu z území města (zúžení šířky silnice)
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje prověřit možnost posunutí informativního měřiče rychlosti jízdy
ve směru k začátku obce a zařadit směr příjezdu do území města v této lokalitě
mezi úseky měření MP Litomyšl.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 8

DK/07/17

Komise projednala stížnost občana města na nedodržování § 25 a § 27 zákona
361/2000 Sb. o zastavení a stání vozidel v ulici Prokešova.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje projednat s vedením firmy Interio problematiku odstavování
vozidel v ulici Prokešova
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 9
Komise byla seznámena s poděkováním občana města adresovaný m orgánům
města za instalaci úsekového měření rychlosti. Autor dopisu označil význam
opatření ve viditelném zklidnění provozu a snížení hlučnosti na ulici Moravská.
ad 10
Komise byla seznámena s projekčním návrhem osazení ochranných betonových
zábran chodníku v blízkosti PENNY marketu vedle okružní křižovatky. Komise
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DK/08/17

diskutovala potřebnost a účelnost osazení takové zábrany.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje projekčně prověřit možnost a účelnost osazení kovových
svodidel.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se V Litomyšli dne 6. 4. 2017
podpis předsedy komise

Příští plánované zasedání komise 3. 5. 2017 v 16:00.
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