Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 02 /18
Den konání
Místo konání
Čas

7. 3. 2018
zasedací místnost MěÚ Litomyšl
od 16,00

Přítomnost členů komise
přítomen – nepřítomen - omluven

do
Miroslav Nádvorník
Karel Kalousek
Miloš Menc
František Černík
Jiří Kobza
Radek Novotný
Jan Červenka
Tomáš Rádek
David Jaška
Kamil Hebelka
Pavel Jiráň

omluven
přítomen
omluven
přítomen
přítomen
omluven
přítomen
přítomen
omluven
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.
podnět MP k označení parkovacích ploch v centru města, Intranet 3/2018
4.
opakovaná žádost obyvatele ul. Benátská o regulaci provozu – např. zavedením
jednosměrného provozu, Intranet 10/2014.
6.
šikmá parkovací stání a zjednosměrnění provozu v ulici vedle gymnázia, Intranet
4/2018.
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/01/18 až DK/05/18 RaM přijala a jsou ve fázi administrativního zajištění nebo
dalšího projednání.

ad 3

DK/06/18

Komise projednala podnět MP Litomyšl k nutnosti značení parkovacího ploch
v centru města, které je označeno jako obytná zóna. Nedostatečné značení
znemožňuje vymáhání dodržování pravidel (řidiči je zneužíváno).
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje označení parkovac ích ploch v centru města dle návrhu MP
Litomyšl.
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se -

ad 4
Komise vzala na vědomí další podnět občanů ulice Benátská k regulaci provozu
(např. zjednosměrnění). Zavedení jednosměrného provozu je problematické
vzhledem k provozu nákladních vozidel (nosnost mostu) a většinou znamená
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DK/07/18

zvýšení rychlosti jízdy vozidel. V ulici je zřízena obytná zóna a jsou na základě
předchozích podnětů osazeny 2 zpomalovací retardéry.
Kom ise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje změnu dopravního značení, jeho současný stav považuje
vzhledem k BESIP za dostatečné.
Výsledek hlasování pro 6
proti zdržel se 1

ad 5

DK/08/18

Komise projednala návrh MěÚ na povolení šikmého stání část ečně na chodníku a
zjednosměrnění provozu na místní komunikaci mezi budovou gymnázia a
internátem zahradnické a technické školy.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje realizaci návrhu
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se V Litomyšli dne 9. 3. 2018
podpis předsedy komise

Příští plánované zasedání komise 4. 4. 2018
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