Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 07 /17
Den konání
Místo konání
Čas

18. 10. 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 Mě Ú
Přítomnost dalších osob

Radomil Kašpar

přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
omluven
přítomen
omluven
přítomen
starosta

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program je dnání:
1.
schválení programu jednání.
2.
kontrola plnění předchozích usnesení.
3.
návrh obyvatele města a majitele nemovitostí v blízkosti průtahu silnice I/35 v ul.
Kpt. Jaroše na snížení rychlosti jízdy 50 km/hod, Intranet 13/2012, >>>
4.
návrh podnikatelského subjektu na časové omezení parkování před budovou úřadu
v ul. J. E. Purkyně z důvodů zajištění obrátkovosti parkujících vozidel, Intranet
19/2017, >>>
5.
písemná žádost obyvatele města o vyznačení povinnosti přednosti zprava v lokalitě
čtvrti Fügnerova, Intranet 17/2017, >>>
6.
opakovaná žádost obyvatele města na regulaci rychlosti jízdy vozidel v obci Nedošín,
Intranet 30/201, >>>
7.
opakovaná žádost obyvatele města na změnu režimu křižovatky v ulice M. Kuděje,
Intranet 20/2012, >>>
8.
ul. Na Lánech, nesouhlas podnikatelských subjektů s návrhem VDZ komunikace,
Intranet 22/2016, >>>
9.
žádost majitele objektu BILLA na rozšíření časově omezeného stání
Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
DK schválila výše uvedený program jednání
Výsledek hlasování pro 8
ad 2

proti -

zdržel se -

Usnesení DK/21/17 až DK/28/17 RaM přijala a jsou ve fázi administrativního zajištění nebo
dalšího projednání.

Výsledek hlasování

pro

proti -

zdržel se

ad 3
Komise projednala návrh na snížení povolené rychlosti jízdy na průtahu silnice I/35
městem Litomyšl na 50 km/hod. uvedená problematiky byla již řešena na dopravní
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Město Litomyšl
Rada města

DK/29/17

komisi usnesením DK/22/12, usnesení však nebylo přijato RaM. Stanovení
dopravního značení však není ani v kompetenci Města Litomyšl ani MěÚ Litomyšl.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje omezení platnosti dop. značek 70 km/hod pouze na dobu o d
21:00 do 05:00 (noční provoz).
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se -

ad 4

DK/30/17

Komise projednala návrh o časové omezení parkování určitého počtu parkovacích
míst před budovou úřadu na J. E. Purkyně z důvodů používání těchto míst klienty
úřadu, především odboru dopravy.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje označení 7 ks (všech) parkovacích stání s časovým omezením
na 2 hod v pracovních dnech od 8:00 do 17:00.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se -

ad 5
Komise byla seznámena s textem žádosti občana města na řešení této lokality. Tato
žádost již byla řešena usnesením DK/22/17 na základně ústního podání žádosti.
ad 6

DK/31/17

Komise projednala opakovanou žádost o zajištění regulace rychlosti jízdy na
komunikacích v integrované obci Nedošín.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje zvýraznění prostoru obytné zóny o VDZ dle návrhu odboru
MaSH.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se -

ad 7

DK/32/17

Komise projednala opakovanou žádost na řešení přednosti jízdy na křižovatce v ulici
M. Kuděje.
Kom ise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje změnu dopravního značení. V lokalitách obytných zón je
jedním ze základních požadavků technických podmínek pro jejich zřizování vznik
křižovatek bez řízení přednosti jízdy pomocí dopravních značek (s předností
zprava).
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se -

ad 8

DK/33/17

Komise byla seznámena s nesouhlasnými stanovisky podnikatelských subjektů
z ulice Na Lánech se zřízením VDZ dle projekčního návrhu. Navrhovaná středová
čára znemožňuje zastavení rozměrných vozidel v rámc i zásobování. Vedení firem
navrhuje, že zajistí odstranění parkování osobních vozidel svých zaměstnanců a
částečně i zákazníků na zmíněné komunikaci.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje zřízení VDZ v jarních měsících roku 2018. Do uvedené doby
doporučuje podnikatelským subjektům v lokalitě, aby zajistili prostory pro
odstavování vozidel a zásobování objektů na vlastních pozemcích.
Výsledek hlasování pro 7
proti 1
zdržel se -

ad 9

DK/34/17

Komise projednala žádost majitele objektu BILLA o rozšíření časově omez eného
stání na všechna jimi pronajatá parkovací stání.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje rozšíření stávajícího časově omezeného stání dle varianty 1.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se V Litomyšli dne 19. 10. 2017
podpis předsedy komise

Příští plánované zasedání komise 6. 12. 2017
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