Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 05 /17
Den konání
Místo konání
Čas

7. 6. 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
omluven
přítomen
přítomen
přítomen
omluven
přítomen
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.
návrh dopravní komise na řešení parkování vozidel v ul. Prokešova, Intranet 6/2017,
>>>
4.
ul. Havlíčkova, žádost o zřízení přechodu pro chodce k zastávce BUS, Intranet
10/2017, >>>
5.
ul. Havlíčkova - změna značení křižovatek s ulicí Zahájská a MK příjezdu ke
Smetanovu domu, Intranet 11/2017, >>>
6.
Smetanovo nám. - změny v regulaci parkování, Intranet 12/2017, >>>
7.
ul. T. G. Masaryka – omezení stání vozidel, Intranet 13/2017, >>>
8.
změna DZ okolí Smetanova domu, Intranet 14/2017, >>>
9.
ul. Lomená a Port manka – připomínka k užívání komunikací k cvičným jízdám se
soupravou traktor s vlekem, Intranet 15/2017, >>>
10.
zřízení přechodu pro chodce u III. ZŠ, Intranet 16/2017, >>>
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/08/17 až DK/12/17 RaM přijala a jsou ve fázi administrativního zajištění nebo
dalšího projednání. S úpravou VDZ křižovatky u TEROZ je počítáno v rámci OŽK komunikace.

ad 3
Komise byla seznámena s dvěma kompromisními návrhy odboru MaSH na řešení
problematiky parkování v ulici Prokešova v okolí sídla f my INTERIO. Ani jeden
z návrhů nebyl oběma stranami přijat. Komise byla informována o tom, že odbor
místního a silničního hospodářství jako příslušný silniční správní úřad bude
požadovat souhlas Města k žádosti o vyhrazené parkování 4 parkovacích míst pro
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Město Litomyšl
Rada města

DK/13/17

firmu Interio.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje zřídit v místě vyústění chodníku od podchodu pod silnicí I/35
místo pro otáčení osobních vozidel a na komunikaci v ulici Prokešova zřídit pomocí
vodorovného značení vystřídaná parkovací místa (jako v ulici 17 listopadu).
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 4

DK/14/17

Komise projednala žádost obyvatel Komenského nám. na zřízení přechodu pro
chodce u zastávky BUS v ulici Havlíčkova.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje projednat možnost a podmínky zřízení přechodu s DI Svitavy a
SUS PU kraje a věc vrátit k opakovanému projednání v komisi.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 5
DK/15/17

Komise projednala návrh MP na změnu označení tvaru křižovatek v ulici Havlíčkova.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje změnu dodat kových tabulek tak, že budou znázorněny obě
křižovatky.
Výsledek hlasování

pro 9

proti -

zdržel se -

ad 6

DK/16/17

Komise projednala návrh MP na změnu organizace parkování v prostoru Smetanova
nám.:
- před křižovatkou s ulicí Jiráskova
- před křižovatkou s ulicí J. Váchala
- v prostoru ul. Špitálská
- v prostoru zvýšené střední části.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje provedení označení podélného stání před křiž ovatkami s ulicemi
Jiráskova aj. Váchala pomocí svislého dop. značení.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 7

DK/17/17

Komise projednala návrh MP na omezení parkování vozidel v prostoru ul. TG.
Masaryka mezi křižovatkami s ulicí U Školek a křižovatkou u gymnázia.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje vyznačení zákazu zastavení do vzdálenosti 5 m od hranice
křižovatky a následného prostoru zastávky MHD pomocí VDZ.

Výsledek hlasování

pro 8

proti 1

zdržel se -

ad 8
Komise projednala návrh MP na změnu značení upravujícího vjezd do prostoru
v okolí Smetanova domu.
DK/18/17

Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje označení prostoru na vjezdech jako pěší zónu s možností vjezdu
cyklistů, vozidel do přilehlých objektů bydlení, zásobování a vozidel s povolením SD.
Parkování vozidel bude umožněno pouze na vyznačených plochách.
Výsledek hlasování

pro 8

proti 1

zdržel se -

ad 9
Komise projednala připomínky obyvatel lokality k průjezdům cvičných souprav
traktor s vlekem ulicemi Lomená a Port manka.
Kom ise přijala usnesení:
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Město Litomyšl
Rada města

DK/19/17

Komise nedoporučuje změnu dopravního značení lokality.
Výsledek hlasování

pro 9

proti -

zdržel se -

ad 10

DK/20/17

Komise projednala návrh na zřízení přechodu pro chodce mezi chodníky pod III. ZŠ
a pod zahradnickou školou.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje zřízení přechodu pro chodce.
Výsledek hlasování

pro 9

proti -

zdržel se -

V Litomyšli dne 8. 6. 2017
podpis předsedy komise
Příští plánované zasedání komise 2. 8. 2017 v 16:00.
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