Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 06 /17
Den konání
Místo konání
Čas

2. 8. 2017
zasedací místnost MěÚ Litomyšl
od 16,00

do

Přítomnost členů komise
přítomen – nepřítomen - omluven

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
omluven
přítomen od b.3
přítomen
přítomen od b.3
přítomen
přítomen
omluven
přítomen
přítomen
starosta

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program je dnání:
1.
schválení programu jednání.
2.
kontrola plnění předchozích usnesení.
3.
nesouhlas občanů s návrhem dopravní komise na řešení parkování vozidel v ul.
Prokešova, Intranet 6/2017, >>>
4.
ul. Havlíčkova, podmínky PČR pro možnost zřízení přechodu pro chodce k zastávce
BUS, Intranet 10/2017, >>>
5.
žádost obyvatele města o vyznačení upozornění na povinnost dát přednost vozidlům
přijíždějícím zprava v lokalitě čtvrti Fügnerova, Intranet 17/2017, >>>
6.
regulace odstavování a pohybu nákladních vozidel na bočních komunikacích
v průmyslové zóně, Intranet 18/2017, >>>
7.
ul. Sokolovská - instalace ochranných svodidel vedle OK, Intranet 21/2016, >>>
8.
ul. Na Lánech, návrh VDZ komunikace a nesouhlas majitele vedlejší nemovitosti
s vyznačením prostoru zastávky, >>>
9.
Zóna TEMPO 30, lokalita Záhraď – pravá strana ve směru výjezdu z města na
Českou Třebovou, Intranet 34/2015, >>>
10.
Dosavadní zkušenosti se změnou DZ v prostoru Smetanovo nám., Intranet 13/2017,
>>>
Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
DK schválila výše uvedený program jednání
Výsledek hlasování pro 7
ad 2

proti -

zdržel se -

Usnesení DK/13/17 až DK/20/17 RaM přijala a jsou ve fázi administrativního zajištěn í nebo
dalšího projednání.

ad 3
Komise byla seznámena s nesouhlasnými stanovisky občanů a subjektů z ulice
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Město Litomyšl
Rada města

Prokešova (včetně autora řešené stížnosti) s vyznačením vystřídaných parkovacích
stání a s výsledkem projednání souhlasu města s vyhrazením pa rkovacího stání na
parkovací ploše před Interio s.r.o. v radě města. DK nemění své předchozí
doporučení, instalaci návrhu je možno zvážit až dle případných stanovisek dalších
orgánů (zejm. stanoviska MD ČR) ve věci § 25.
ad 4

DK/21/17

Komise byla seznámena s požadavky DI Svitavy na možnost zřízení přechodu pro
chodce u zastávky BUS v ulici Havlíčkova.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje zřízení příchodu v místě umístění památníku Z. Kopala za
splnění podmínek DI Svitavy (zejména bezbariérovost a délka přechodu).
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se 1

ad 5

DK/22/17

Komise projednala žádost o zřízení zvýraznění povinnosti dát přednost vozidlům
přijíždějícím zprava pomocí VDZ (obdobně jako v lokalitě „U Jatek“) – příčná čára
souvislá a symbol P 4.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje zřízení požadovaného vodorovného značení.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 6

DK/23/17

Komise projednala připomínky společnosti Cimbria na odstavování vozidel na
bočních komunikacích, při zajíždění rozměrných vozidel dochází k ničení majet ku
společnosti a Města Litomyšl. Lokalita leží ve vyznačené zóně se zákazem stání NA
v nočních hodinách.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje zvýšit intenzitu kontroly a vy máhání dodržování stávajícího
dopravního značení, kterým je v dané lokalitě zakázáno stání NA v nočních
hodinách.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se 1

ad 7

DK/24/17

Komise opakovaně projednala možné návrhy instalace ochranných svodidel mezi
okružní křižovatkou a chodníkem vedle PENNY market.
Kom ise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje osazení svodidel.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 8

DK/25/17

DK/26/17

Komise projednala projekční návrh na zřízení VDZ na místní komunikaci v ulici Na
Lánech. Komise byla informována o důvodech vyznačení zastávky MHD před
vjezdem k čp. 29. Příjezd k uvedené nemovitosti by tímto měl být naopak
zabezpečen (znemožnění stání vozidel) mimo doby zastavení vozidla MHD. I před
vyznačením vozidlo MHD v tomto prostoru zastavovalo.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje zřízení vodorovného dopravního značení v ulici Na Lánech dle
projekčního návrhu
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se Komise doporučuje ponechání vyznačení prostoru zastávky BUS před vjezdem na
účelovou komunikaci příjezdu k čp. 29.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 9

DK/27/17

Komise projednala dvě varianty návrhu odboru MaSH na zřízení zóny s omezenou
rychlostí jízdy 30 km.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje použití varianty č.2 (pouze po komunikaci v ulici P. Bezruče).
Návrh na realizaci opatření bude zveřejněn ve zpravodaji LILIE.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -
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Rada města

ad 10

DK/28/17

Komise se zabývala dosavadními zkušenost mi se zavedením dopravního značení
odlišného způsobu stání v prostoru Smetanova nám. dle usnesení DK/16/17.
Většina řidičů nerespektuje nebo nerozumí instalovanému dopravnímu značení.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje zvýraznění požadovaného způsobu stání pomocí dodatkových
tabulek s textem „Podélné stání“.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se V Litomyšli dne 9. 8. 2017
podpis předsedy komise

Příští plánované zasedání komise 6. 9. 2017 v 16:00.
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