Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 03 /18
Den konání
Místo konání
Čas

4. 4. 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

přítomen
přítomen
omluven
přítomen
omluven
přítomen od b. č. 3
přítomen
přítomen
přítomen
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.
opakovaný podnět k řešení omezení parkování u obje ktů DPS, Intranet 11/2016
4.
ul. Vodní valy, žádost o řešení možnosti zajíždění zásobování do objektu ZD
Sloupnice, Intranet 6/2018.
5.
průjezdy kontejnerové dopravy ulicí Zahájská, Intranet 12/2016
6.
diskuze o možnostech vybavení přechodů pro chodce elektronickými systémy,
Intranet 12/2016.
7.
ul. Benátská, nový požadavek občana ulice na řešení dopravní situace
zneprůjezdněním mostu přes řeku, Intranet 10/2014.
8.
problematika odbočování vlevo z průtahu silnice I/35 ve směru Autoškola Mikulecký
a rockový klub Kotelna. Intranet 9/2018.
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/06/18 až DK/08/18 RaM přijala a jsou ve fázi administrativního zajiš tění nebo
dalšího projednání. Zřízení přechodu pro chodce v ulici Havlíčkova dle usnesení DK/21/17
bylo vzhledem k velké investiční náročnosti zastaveno.

ad 3

DK/10/18

Komise projednala návrhy odboru MaSH na řešení regulace parkování u objektů
DPS.
Kom ise přijala usnesení:
Vzhledem k tomu, že objekty slouží k bydlení pouze starších a většinou pohybově
omezených osob, doporučuje komise instalaci dopravního značení, které bude
omezovat parkování (stání) pouze pro vozidla s povolením MěÚ. Povolení bude
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odbor MaSH vydávat těmto subjektům:
- pro vozidla v provozu osob s nájemní smlouvou na byty v objektech bytových
domů čp. 1126 a 1150.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se ad 4

DK/11/18

Komise projednala žádost ZD Sloupnice na provedení opatření k možnosti zajíždění
vozidel zásobování jejich prodejny z ulice Vodní valy.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje provozovateli umístit na fasádu objektu v místě potřebného
uvolnění pro manévrování při couvání vozidla zásobování symbol dopravního
značení B 28(zákaz zastavení) E 13 s nápisem „Zásobování provozovny“ a E 8d
(šipka vpravo 5m)
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se -

ad 5

DK/12/18

Komise projednala podnět předsedy komise ohledně zvýšených průjezdů
kontejnerové dopravy ulicí Zahájská. Na zmíněné silnici II. třídy je omezen provoz
nákladních vozidel delších než 12 m. Občané lokality dále opakovaně připomínkují
dodržování povolené rychlosti jízdy. DK byla informována, že je již prováděno
přesunutí inf. měřiče rychlosti jízdy k vjezdu do zastavěného území a o zadání
projektové dokumentace na výstavbu chodníku v ulici Zahájská dle předchozích
usnesení DK.
Kom ise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje změnu současného dopravního značení. Opatření, která jsou
v současné době ve stavu realizace, by měla přispět ke zlepšení BESIP na uvedené
komunikaci. Dopravní komise požaduje provádění namátkového měření rychlosti
jízdy na komunikace především u vozidel ve směru vjezdu do území měst a.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se -

ad 6
Komise vzala na vědomí a diskutovala o nabídce možností elektronického vybavení
přechodů pro chodce. Přechody pro chodce v blízkosti školských zařízení jsou již
dnes z obou příjezdů označeny upozorňujícími panely s blikajícími oranžovými
světly.
ad 7

DK/13/18

Komise vzala na vědomí další podnět občana ulice Benátská k regulaci provozu
zneprůjezdněním mostu přes řeku (vytvoření slepé komunikace pro vozidla).
Problematika byla projednávána na minulém zasedání dopravní komise a
k problematice bylo přijato usnesení.
Kom ise přijala usnesení:
Komise trvá na svém předchozím usnesení č. DK/08/18.
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se 1

ad 8

DK/14/18

Komise se zabývala problematikou odbočení ze silnice I/35 na místa ležící mimo
silnici v prostoru před objektem rockového klubu kotelna na obě strany.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje v rámci plánované akce rekonstrukce povrchu průtahu silnice
I/35 označení VDZ V 1b(dvojitá plná čára) v úseku od křižovatky s místní
komunikací výjezdu vedle parkoviště v ulici T. G. Masaryka po ochranný ost růvek
okružní křižovatky u Daliboru.
V Litomyšli dne 9. 4. 2017
podpis předsedy komise

Příští plánované zasedání komise 2. 5. 2018
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