Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 05 /19
Den konání
Místo konání
Čas

4. 9. 2019
zasedací místnost MěÚ Litomyšl
od 16,00

Přítomnost členů komise
přítomen – nepřítomen - omluven

do
Radomil Kašpar
Karel Kalousek
Pavel Boštík
František Černík
Jiří Kobza
Milan Kašpar
Radek Novotný
Vladimír Zeman
Libor Marek
David Jaška
Kamil Hebelka
Pavel Jiráň

přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
omluven
přítomen
přítomen
přítomen

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program, průběh jednání a přijatá usnesení:
1.
schválení programu jednání
DK schválila uvedený program jednání
Výsledek hlasování pro 9
2.

proti -

zdržel se

kontrola plnění předchozích usnesení.

Usnesení DK/20/19 až DK/29/19 byla RaM přijata a jsou ve fázi administrativního zajištění
nebo dalšího projednání.
Na ulici A. Tomíčka (Intranet 21/2019) byla na základě výsledků jednání investiční porady
vedení města zřízena žlutá čára.
3.

Opakovaná žádost občana města na změnu přednosti v jízdě na křižovatce
v ulici M. Kuděje, Intranet 20/2012.

Podle platných TP pro obytnou zónu je předepsána přednost zprava na všech křižovatkách.
Přednost byla v minulosti zvýrazněna i VDZ.
Komise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje změnu dopravního značení
DK/30/19
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se
4.

Zjednosměrnění části ulice Hrnčířská, Intranet 27/2019.

Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje zavedení jednosměrného provozu ve směru jízdy od spojovací komunikace
do ulice A. Tomíčka, cyklistům bude umožněna jízda v protisměru.
DK/31/19
Výsledek hlasování pro 8
proti 2
zdržel se
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5.

Žádost o umístění dopravního zrcadla v ulici Na Lánech naproti výjezdu od
Starých sádek

Rozhledové poměry jsou dle názoru komise odpovídající zastavěnému území.
Komise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje instalaci dopravního zrcadla
DK/32/19
Výsledek hlasování pro 11
proti zdržel se
6.

Žádost o instalaci přechodu pro chodce v ulici 17. listopadu mezi čp. 832 a
852, řešení průjezdu vozidel před čp. 971 a 973

Komise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje zřízení přechodu pro chodce. Před objektem Dukelská 971 až 973
doporučuje vyznačení šikmých stání ve sklonu obrub parkovací plochy.
DK/33/19
Výsledek hlasování pro 11
proti zdržel se
7.

Požadavek na řešení organizace parkování v ul. Partyzánská v okolí
provozovny KOMFI, Intranet 33/2019.

Komise vzala na vědomí, že ul. Partyzánská by se měla rekonstruovat v rámci vybudování
protipovodňových opatření. V rámci toho bude řešena i komunikace a parkování.
8.
Připomínky - náměty členů dopravní komise k nastavení DIO v rámci
modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová, Intranet 36/2019.
Komise vzala na vědomí DIO v rámci rekonstrukce silnice II/358. Komise doporučuje požádat
MP Litomyšl o zajištění přítomnosti strážníka v ulici Gregorka v době příchodu dětí do školy.
9.

Nefunkčnost instalovaného VDZ v ulici Na Lánech, Intranet 22/2016.

Komise diskutovala na návrh člena komise o nutnosti řešení parkování vozidel v ulici Na
Lánech. Místa, kde je nutné zamezit parkování, byla v minulosti označena nepřerušovanou
středovou čarou. V ostatních místech nepovažuje komise v současné době většinově za nutné
řešit stání vozidel.

V Litomyšli dne 5.9. 2019
podpis předsedy komise
Další plánované jednání DK dne 2. 10. 2019 v 16:00 hodin.
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