Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č.05 /13
Den konání
Místo konání
Čas

31.7. 2013
zasedací místnost MěÚ Litomyšl
od 16,00

Přítomnost členů komise

do
Miroslav Nádvorník
Jan Koukol
Josef Motyčka
Karel Kalousek
Marek Urban
Luboš Chaloupka
Rostislav Boušek
Miroslav Vacek
Karel Rajman
Jan Mikulecký
David Jaška
Kamil Hebelka
Radka Husáková
Pavel Jiráň

přítomen
přítomen
omluven
omluven
přítomen
omluven
přítomen od bodu č. 5
přítomen
přítomen
přítomen
omluven
přítomen
přítomna
přítomen

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program jednání:
1.
Schválení programu jednání.
2.
Kontrola plnění předchozích usnesení.
3.
Silnice III/3591, ulice T.G. Masaryka, křižovatka s MK Dukelská, zajištění výhledu na
výjezdu z MK Dukelská, Intranet 12/2013, >>>
4.
Silnice III/3601, řešení označení DZ křižovatka s hlavní silnicí a tvar křižovatky
s účelovou komunikací ve směru Sedliště, Intranet 13/2013, >>>
5.
Řešení parkování v lokalitě „Husova čtvrť“ , Intranet 14/2013, >>>
6.
Zřízení přechodu pro chodce Husova čtvrť – ulice T.G. Masaryka, Intranet 26/2011,
>>>
Průběh jednání a přijatá usnesení:
ad 1
DK schválila výše uvedený program jednání

ad 2

Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se K usnesení DK/17/13 se jednohlasně negativně vyjádřil osadní výbor Kornice (byl to
požadavek DK), z toho důvodu nebylo RaM přijato. Text nařízení města dle usnesení
DK/18/13 bylo zasláno k připomínkování KÚ PU kraje a po té bude projednáno
v RaM. Usnesení DK/19/13 bylo RaM přijato s těmito změnami
- nárok nákupu rezidenční známky také pro majitele nemovitostí ve zpoplatněných
zónách
- cena základní parkovací známky 300,- Kč
- cena abonentní parkovací známky 5.000,- Kč
Ceník bude RaM v konečné podobě schválen až v souvislosti s textem nařízení.
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ad 3

Komise projednala připomínky obyvatel k malým rozhledovým poměrům při výjezdu
z MK Dukelská na silnici III/3591 v ulici T.G. Masaryka vlivem parkujících vozidel.
Komise konstatovala, že rozhledové poměry by měly být v současné době zajištěny
ustanovením zákona o zákazu stání vozidel 5 m před přechodem pro chodce a
přijala usnesení :

DK/20/13

Komise doporučuje označení úseku 10 m před přechodem pro chodce žlutou plnou
čarou V 12c za účelem zlepšení rozhledových poměrů.

ad 4

DK/21/13

ad 5

DK/22/13

ad 6

DK/23/13

Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se Komise projednala připomínky obyvatel k osazení DZ P 1 a E 2b ve velké
vzdálenosti od křižovatky silnice II/3601 a účelové komunikace ve směru Sedliště
(u býv. topolu). Komise přijala usnesení :
Komise doporučuje posunutí DZ P 1 a E 2b do bezprostřední blízkosti křižovatky.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se 1
Komise projednala návrh člena komise na povolení částečného parkování na
chodnících a zpevněných travnatých plochách v lokalitě „Husova čtvrť). Komise
přijala usnesení :
Komise doporučuje označení zóny s omezenou rychlostí 30 km/hod (B 20a),
zákazem vjezdu NA(B 4) mimo dopravní obsluhy (E 13) a povolením částečného
podélného stání na chodníku (IP 11g) pro celé území Husovy čtvrti.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se 2
Komise projednala žádost občanů o zřízení přechodu pro chodce na východu
chodníku z Husovy čtvrti a byla seznámena s výsledky projednání záměru s DI
Svitavy. Komise přijala usnesení :
Komise doporučuje zřízení přechodu pro chodce s označením dle požadavků DI
Svitavy.
Výsledek hlasování pro 10
V Litomyšli dne 1.8. 2013

proti -

zdržel se -

podpis předsedy komise
Příští jednání komise 4.9. 2013 od 16,00 ve velké zasedací místnosti MěÚ
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