Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 04 /17
Den konání
Místo konání
Čas

3. 5. 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
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
omluven
omluven
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.
nesouhlas občana města s postupem vyřizování stížnosti na nedodržování základních
ustanovení zákona o stání vozidel na ul. Prokešova, osobní účast na jednání,
Intranet 6/2017, >>>
4.
silnice I/35 – odbočka ke ŠKODA auto, Intranet 6/2011, >>>
5.
označení zastávek MHD Smetanovo nám. jako zastávky pro turistické autobusy,
Intranet 8/2017, >>>
6.
ul. Na Lánech před čp. 764, žádost o vyhrazené parkování, Intranet 9/2017, >>>
7.
ul. J.E. Purkyně – organizace parkování u DPS, Intranet 11/2016, >>>
8.
podněty člena rady města
Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
DK schválila výše uvedený program jednání
Výsledek hlasování pro
ad 2

proti -

zdržel se -

Usnesení DK/02/17 až DK/07/17 RaM přijala a jsou ve fázi administrativního zajištění nebo
dalšího projednání.

Výsledek hlasování

pro 7

proti -

zdržel se

ad 3

DK/08/17

Komise byla seznámena s výsledky jednání vedoucího odboru MaSH ve společnosti
INTERIO. Na základě nesouhlasu stěžovatele s postupem řešení jeho stížnosti byl
osobně přizván na jednání komise k vyjasnění požadavků stěžovatele a vyjasnění
jeho stanovisek i stanovisek komise.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje po vyjasnění stanovisek opětovné projednání s vedením firmy
INTERIO za účasti předsedy DK.
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Výsledek hlasování

pro 7

proti -

zdržel se -

ad 4
Komise opětovně projednala dopravní situaci na křižovatce silnice I/35 a MK směr
Nedošín (obytné domy a ŠKODA AUTO Hlaváček). V pasportu města je komunikace
ke Škoda auto a části obce Nedošín vedena jako místní komunikace, na silnici I/35
je křížení s touto MK označeno jako křižovatka. K odbočování při jízdě od centra je
běžně využíván protisměrný odbočovací pruh přes to, že odbočení vlevo není při
stávajícím charakteru vodorovného dopravního značení umožněno. Stejně tak není
možný výjezd z MK směr Vysoké Mýto.
DK/09/17

Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje jako zdůraznění povinností vyplývajících z vodorovného
dopravního značení zřízení dvojité nepřerušované čáry a na MK osadit DZ
„Přikázaný směr jízdy vpravo“.
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se -

ad 5

DK/10/17

Komise projednala záměr označení zastávek MHD v prostoru Smetanova náměstí
jako zastávek pro zastavování turistických autobusů.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje osazení DT s nápisem BUS STOP max. 10 min
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se -

ad 6

DK/11/17

Komise projednala žádost majitele čp. 764 k označení vyhrazených parkovacích
míst před jeho objektem.
Kom ise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkování.
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se -

ad 8

DK/12/17

Komise projednala připomínky organizace Ruka pro život k parkování v prostoru u
objektů DPS v souvislosti s nutností navážení klientů denního stacionáře.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje zřízení dvou míst se zákazem stání v místech dle žádosti
organizace Ruka pro život.
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se -

ad 9
Komise byla seznámena s podněty člena rady města, adresovaným předsedovi
dopravní komise i s odpověďmi předsedy komise a vedoucího odboru místního a
silničního hospodářství. Problematika bude podrobněji projednána na dalším
zasedání DK.
Výsledek hlasování pro
proti zdržel se V Litomyšli dne 10. 5. 2017
podpis předsedy komise
Příští plánované zasedání komise 7. 6. 2017 v 16:00.
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