Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 07 /18
Den konání
Místo konání
Čas

3. 10. 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
omluven
omluven
přítomen
omluven
přítomen
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.
ul. Partyzánská – připomínky k omezení průjezdu ulicí Benátská a bezpečnosti
chodců v ulici Partyzánská, Intranet 29/2018
4.
ul. Zahájská, instalace úsekového měření rychlosti jízdy , Intranet 30/2018.
5.
ul. B. Němcové, návrh na instalaci zpomalovacích prvků v okolí zařízení ZUŠ,
Intranet 31/2018
6.
ulice Prokešova, žádost o omezení parkování před budovou pohřební služby. Intranet
32/2018.
7.
ul. 17. listopadu, návrh na instalaci zpomalovacích prvků. Intranet 33/2018
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/24/18 až DK/30/18 RaM přijala a jsou ve fázi administrativního zajištění nebo
dalšího projednání.

ad 3

DK/31/18

Komise projednala připomínku – nesouhlas občana ulice Partyzánská s omezením
průjezdu ulicí Benátská od mostu po ulici Trstěnická. Vozidla jsou nyní nucena
z ulice Partyzánská vyjíždět směrem ke světelné křižovatce, kde brání přecházení
chodců. Omezení průjezdu ulicí Benátská komise nedoporučila, proto k uvedenému
nebude přijímat doporučení.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje vyznačení přechodu pro chodce.
Výsledek hlasování
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ad 4

DK/32/18

Komise projednala návrh na zřízení – přesunutí úsekového měření rychlosti jízdy na
ulici Zahájská
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje přesunutí úsekového měření rychlosti jízdy z ulice T. G.
Masaryka – směr od AN po II.ZŠ do ulice Zahájská na směr vjezdu do území města
od prvního bodu VO po ul. Družstevní. Omezení rychlosti jízdy na 30 km/hod za
tímto úsekem zůstane zachováno.
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se -

ad 5

DK/33/18

Komise projednala připomínku občana z ulice B. Němcové na rychlost jízdy vozidel
v okolí “tunelu“ a návrh na osazení zpomalovacích retardérů.
Ulice je součástí obytné zóny.
Kom ise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje změnu dopravního značení ani instalaci montovaných
zpomalovacích prvků.
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se

ad 6

DK/34/18

Komise projednala žádost o omezení parkování vozidel před objektem pohřební
služby.
Kom ise přijala usnesení:
Komise doporučuje realizaci VDZ – žlutá čára - zákaz zastavení v délce pokrývající
výjezdy z objektu pohřební služby.
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se

ad 7

DK/35/18

Komise projednala žádost občanů ulice o instalaci montovaných zpomalovacích
prvků na ulici 17. listopadu.
Na uvedené komunikaci jsou v současné době označena vystřídaná stání, jejímž
hlavním účelem je zpomalení rychlosti jízdy, komunikace má oboustranné
dostatečně kapacitní chodníky.
Kom ise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje instalaci montovaných zpomalovacích prvků.
Výsledek hlasování pro 7
proti zdržel se
V Litomyšli dne 4. 10. 2018
podpis předsedy komise
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