Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 05 /18
Den konání
Místo konání
Čas

6. 6. 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
přítomen
omluven
přítomen
přítomen
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.
ul. Svitavská žádost o omezení parkování před vjezdem do Pf ahnl Backmittel, není
umožněno zajíždění kamionů, Intranet 14/2018
4.
integrovaná obec Kornice, žádost osadního výboru na omezení parkování na
komunikaci, která slouží pro otáčení vozidla MHD, Intranet 15/2018.
5.
křižovatka Sokolovská, T. G. Masaryka, návrh na přestavbu křižovat ky v rámci
modernizace silnice, Intranet 16/2018
6.
návrh dopravních opatření studentů Univerzity Maryland ve městě Litomyšl. Intranet
17/2018.
7.
ul. V. K. Jeřábka, žádost o posunutí začátku a konce obce. Intranet 20/2017
8.
ul. Družstevní, žádost o umístění zpětného zrcadla naproti výjezdu z boční ulice.
Intranet 28/2017
9.
smíšený provoz chodců a cyklistů
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/15/18 až DK/17/18 RaM přijala a jsou ve fázi administrativního zajištění nebo
dalšího projednání. K regulaci průjezdu ulicí Benátská přijala RaM usnesení podle kterého
bude omezen tranzitní průjezd ve směru Partyzánská – Trstěnická. Ponechání zóny Tempo 30
v lokalitě Na Prokopu – Lidická bylo RaM ponecháno minimálně do doby ukončení stavební
činnosti v lokalitě.

ad 3
Komise projednala žádost společnosti Pfahnl Backmittel na omezení parkování
vozidel v ulici Svitavská tak, aby bylo umožněno zajíždění větších nákladních
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DK/18/18

vozidel do jejich areálu.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje osazení DZ zákaz stání - začátek a zákaz stání – konec na
náklad žadatele.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se - 2

ad 4

DK/19/18

Komise projednala žádost samosprávy obce Kornice o omezení odstavování vozidel
na komunikaci, která slouží k otáčení vozidla MHD
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje osazení oboustranného zákazu stání s omezením platnosti na
dobu provozu MHD.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se 1

ad 5

DK/20/18

Komise byla seznámena s návrhem stavebních úprav uvedené křižovatky (naproti
býv. ČSAD) navržených v rámci celkové modernizace silnice II/358
Usnesení nebylo přijato
Kom ise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje realizovat projekční návrh úprav.
Výsledek hlasování pro 10
proti zdržel se

ad 6
Komise vzala na vědomí návrhy dopravních úprav na území města zpracovaných
studenty z univerzity Maryland v rámci jejich studijního pobytu na ČVÚT Praha.
ad 7

DK/21/18

Komise byla seznámena s podmínkami DI Svitavy na možnost posunutí začátku a
konce obce v ulici V. K. Jeřábka. DI Svitavy by souhlasil s posunutím o max. 30 m
na úrove ň první nemovitosti. Nejlépe by však bylo podle jejich názoru ponechat ve
stávajícím umístění, neboť první vyústění chodníku nebo místních komunikací je již
v obci.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje posunutí začátku a konce obce dle odsouhlasení DI Svitavy .
Výsledek hlasování pro 9
proti 1
zdržel se

ad 8

DK/22/18

ad 9

Komise projednala další žádost na umístění dopravního zrcadla naproti výjezdu do
ulice Družstevní.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje realizaci dopravního značení dle návrhu odboru MaSH – včetně
osazení dop. zrcadla.
Výsledek hlasování pro 7
proti 1
zdržel se 2
Komise vedla diskuzi o možnostech zavedení smíšeného pohybu cyklistů a chodců
na komunikacích vedoucích k podchodům a po nadchod u pod a přes silnici I/35.
Kom ise přijala usnesení hlasováním per rollam:
Komise doporučuje umožnit jízdu cyklistů na komunikacích vedoucích k podchodům
a podchody pod silnicí I/35. Po vyhodnocení zkušeností se zavedením smíšeného
provozu bude rozhodnuto o dalších případných lokalitách (např. nadchod u
Smetanova domu, stezka pro chodce z ulice 17. listopadu).
Výsledek hlasování pro 10
proti
zdržel se 1
V Litomyšli dne
podpis předsedy komise

Příští plánované zasedání komise 5. 9. 2018
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