Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 07 /13
Den konání
Místo konání
Čas

6. 11. 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
přítomen
omluven
přítomen
přítomen
omluven
přítomen
omluven
přítomen
přítomen do bodu č.8
omluvena
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.
Opakované projednání regulace parkování v ulici Vodní valy. Intranet 11/2013, >>>
4.
Návrh dopravního režimu a dopravního značení ulice Jiráskova po její rekonstrukci.
Intranet 18/2013, >>>
5.
Úpravy křižovatky MK v ulic Jiráskova x Smetanovo nám. a prostoru před objektem
České pošty , Intranet 16/2013, >>>
6.
Výstavba chodníku a zřízení přechodu pro chodce na místní komunikaci v prostoru
před objektem firmy Saint – Gobain Adfors s.r.o., Intranet 17/2013, >>>
7.
Regulace parkování na místní komunikaci v ulici Na Řetízku. Intranet 20/2013, >>>
8.
Regulace parkování na slepé komunikaci T.G. Masaryka u čp. 929/30. Intranet
21/2013, >>>
9.
Regulace parkování na MK v ulici Prokešova na příjezdu ke křižovatce se silnicí
II/358 v ulici Zámecká, Intranet 31/2011, >>>
Průběh jednání a přijatá usnesení:
ad 1
DK schválila výše uvedený program jednání
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se ad 2
Usnesení DK/24/13 vrací RaM k opětovnému projednání s návrhem odložení jeho
účinnosti k 1. 1. 2015. Důvodem je nové přehodnocení návrhu po získání zkušeností
z nového systému zpoplatněného parkování v roce 2013. Usnesení DK/25/13 až
DK/27/13 byla RaM přijata a jsou ve fázi administrativního vyřízení.
ad 3
Komise byla seznámena s důvody RaM k postoupení usnesení DK/24/13
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DK/28/13

DK/29/13

ad 4

DK/30/13

ad 5
DK/31/13

ad 6
DK/32/13

ad 7

DK/33/13
ad 8
DK/34/13
ad 8
DK/35/13

k opětovnému projednání. Komise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje odložení nového projednání regulace parkování
v ulici Vodní valy na druhé pololetí roku 2014.
Výsledek hlasování pro 8
proti
zdržel se 1
Komise doporučuje zavedení časově omezeného parkování na parkovištích
před poliklinikou a MěÚ (parkování s parkovacím kotoučem) dle návrhu
odboru MaSH.
Výsledek hlasování pro 8
proti
zdržel se 1
Komise byla seznámena s návrhem odboru MaSH dopravního režimu a dopravního
značení v ulici Jiráskova po provedení její rekonstrukce. Komise si je vědoma, že
omezení rychlosti v nově zaváděné Obytné zóně na 20 km/hod v rámci tranzitního
průjezdu touto ulicí je pro řidiče nadmíru omezující. Další obecná pravidla této zóny
jsou však pro vznikající prostor a odstranění nutnosti instalace nadměrného počtu
dopravních značek přínosné. Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje návrh odboru MaSH dopravního režimu a dopravního
značení v ulici Jiráskova po provedení její rekonstrukce dle přílohy zápisu.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se Komise byla seznámena s návrhem přestavby křižovatky místních komunikací
v ulicích Jiráskova a Smetanovo nám a místní komunikace v prostoru před objektem
České pošty. Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje provedení přestavby uvedené křižovatky a místní
komunikace v prostoru před objektem České pošty do navrhované zvýšené
úrovně.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se Komise byla seznámena s návrhem investiční akce firmy Saint – Gobain Adfors
s.r.o. v prostoru místní komunikace v blízkosti jejich areálu dle projektové
dokumentace v příloze a přijala usnesení:
Komise doporučuje udělit souhlas Města Litomyšle jako vlastníka uvedené
místní komunikace s provedením investiční akce firmy Saint – Gobain
Adfors s.r.o. dle projektové dokumentace v příloze zápisu.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se Komise projednala žádost obyvatele ulice Na Řetízku na regulaci parkování vozidel
na uvedené komunikaci. Vjezd do prostoru komunikace je omezen pouze na
dopravní obsluhu, to umožňuje vzájemnou dohodu zde bydlících subjektů. Komise
přijala usnesení:
Komise nedoporučuje změnu dopravního značení
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se Komise projednala žádost SVJ T. G. Masaryka 929/30 na omezení parkování na
slepé místní komunikaci vedle jejich objektu. Parkují zde pouze vozidla v objektu
bydlících osob. Komise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje změnu dopravního značení.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se Komise projednala podnět Městské policie na zamezení parkování vozidel na
příjezdu místní komunikace v ulici Prokešova ke křižovatce se silnicí II/358 v ulici
Zámecká. Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje zřízení V 125c – žlutá čára po obou stranách místní
komunikace v ul. Prokešova v prostoru od křižovatky se silnicí II/358 po
křižovatku se spojovací komunikací pod CKL.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se V Litomyšli dne
podpis předsedy komise

Příští jednání komise 4. 12. 2013 od 16,00 ve velké zasedací místnosti MěÚ
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