Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 06 /18
Den konání
Místo konání
Čas

5. 9. 2018
zasedací místnost MěÚ Litomyšl
od 16,00

Přítomnost členů komise
přítomen – nepřítomen - omluven

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

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
omluven
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

Radomil Kašpar

starosta města

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program je dnání:
1.
schválení programu jednání.
2.
kontrola plnění předchozích usnesení.
3.
průmyslová zóny, žádosti podnikat elských subjektů o instalaci zákazů vjezdu do
bočních komunikací pro NA, Intranet 18/2017
4.
křižovatka Osevní x Port manka, návrh člena komise o označení přednosti v jízdě ,
Intranet 21/2018.
5.
ulice Na Lánech, žádost obyvatel o zřízení přechodu pro chodce do ulice U Sádek,
Intranet 22/2018
6.
ulice Z. Kopala, žádost o řešení – vyjasnění přednosti v jízdě na křižovatkách.
Intranet 23/2018.
7.
ul. 9. května, návrh na dopravní značení zrekonstruované komunikace. Intranet
25/2018
8.
studie řešení parkování v blízkosti bazénu, LS a ZS. Intranet 26/2018
9.
výsledky dopravní ankety občanů obce Nová Ves, Intranet 28/2018
10.
projekční návrh na označení cyklopruhů v ulicích Na Lánech a T. G. Masaryka,
Intranet 22/2018.
Průbě h jednání a přijatá usnese ní:
ad 1
DK schválila výše uvedený program jednání
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se Usnesení DK/19/18 až DK/23/18 RaM přijala a jsou ve fázi administrativního zajištění nebo
ad 2
dalšího projednání.

ad 3
Komise projednala žádosti podnikatelských subjektu na omezení parkování
nákladních vozidel na bočních komunikacích instalací zákazu vjezdu těchto vozidel
mi mo dopravní obsluhu.
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DK/24/18

ad 4

DK/25/18
ad 5

DK/26/18

ad 6

DK/27/18
ad 7

DK/28/18
ad 8
DK/29/18
ad 9

DK/30/18
ad 10

DK/31/18

Kom ise hlasovala o usnesení:
Komise doporučuje osazení DZ zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t mimo dopravní
obsluhu.
Usnesení nebylo přijato
Výsledek hlasování pro 3
proti 1
zdržel se 4
Komise projednala návrh člena komise na označení přednosti v jízdě na uvedené
křižovatce. TP pro zklidněné zóny požadují přednost na všech křižovatkách řeš it
přednostní zprava.
Kom ise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje změnu dopravního značení.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se Komise projednala žádost obyvatel na označení přechodu pro chodce v ulici Na
Lánech do ulice U Sádek.
Kom ise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje označení přechodu pro chodce, neboť nejsou splněny TP pro
jeho zřízení, zejména existence a bezbariérovost chodníků, nasvětlení a frekvence
chodců.
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se 1
Komise projednala žádost o řešení – vyjasnění přednosti v jízdě na křižovatkách
v ulici Z. Kopala.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje realizaci návrhu odboru MaSH
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se Komise byla seznámena s návrhem odboru MaSH na řešení dopravního značení
v ulici 9. května a celkovou dopravní koncepci lokality sídliště „VERTEX“. V ulici 9.
května je navržena nově přednost zprava ne všech křižovatkách. Toto řešení
odpovídá i záměru na případné označení zóny Tempo 30 v celé lokalitě.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje realizaci návrhu odboru MaSH (bez označení zóny Tempo 30).
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se
Komise byla seznámena se studií řešení parkování v okolí sportovišť.
Kom ise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje přijetí a realizaci studie.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se
Komise byla seznámena s výsledky dopravní ankety zorganizované starostou města
v integrované obci Nová Ves.
Kom ise přijala usnesení:
Dopravní značení integrované obce bylo řešeno předchozím usnesením DK/15/18.
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se Komise byla seznámena s výsledky studie cyklistické dopravy ve města Litomyšl,
která předpokládá vyznačení tzv. cyklistických ochranných pruhů v ulicích Na
Lánech a T. G. Masaryka. Cyklistické pruhy by zcela znemožnily parkování vozidel
na uvedených komunikacích.
Kom ise přijala usnesení:
Dopravní komise nedoporučuje zřízení cyklistických ochranných pruhů.
Výsledek hlasování pro 6
proti zdržel se V Litomyšli dne 6. 9. 2018
podpis předsedy komise

Příští plánované zasedání komise 3. 10. 2018
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