Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 08 /13
Den konání
Místo konání
Čas

od 15,30

Přítomnost členů komise

4. 12. 2013
zasedací místnost MěÚ Litomyšl
do 16,30
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
přítomen
omluven
omluven
omluven
omluven
nepřítomen
přítomen
omluven
přítomen
přítomen
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.
Požadavky na další úpravy v řízení světelné křižovatky. Intranet 10/2010, >>>
4.
Žádost o instalaci dopravního zrcadla na křižovatku silnice III/36016 u býv. topolu.
Intranet 22/2013, >>>
5.
Regulace rychlosti jízdy, MK v ul. Dukelská před čp. 971 - 973, Intranet 24/2013,
>>>.
6.
Vyhrazení parkování v ulici R. Stříteského pro subjekty z této lokality, Intranet
25/2013, >>>.
Průběh jednání a přijatá usnesení:
ad 1
Jednání dopravní komise je vzhledem k nízké přítomnosti jejích členů neschopné
usnášet se. DK nadále vedla diskuzi o bodech navrženého programu.
ad 2

Usnesení DK/28/13 až DK/35/13 byla RaM přijata a jsou ve fázi administrativního
vyřízení. Vzhledem ke změně nařízení města o zpoplatnění parkování byla doba
omezeného stání v ul. Vodní valy prodloužena na 2 hod.
Dopravní komise byla informována vedoucím odboru místního a silničního
hospodářství o provádění průzkumu volných parkovacích míst na parkovišti před
MěÚ a poliklinikou, omezení parkování dle usnesení DK/29/13 by dle jeho výsledků
bylo vhodné zavést prozatím pouze na zadní části parkoviště.
Většina přítomných členů komise trvá na zavedení časově omezeného parkování dle
předchozího usnesení v nezměněném rozsahu.
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ad 3

Komise byla seznámena s časovým nastavením fungování vyklizovací šipky a
s začátkem prací na studii průtahu silnice I/35 územím města dle předchozího
usnesení DK/01/13. Všichni přítomní členové komise doporučili zařadit problematiku
řízení světelné křižovatky a jejich případných dalších úprav do řešení uvedené
diplomové práce. Dle jejich výsledků a doporučení bude tato problematiky následně
projednána v DK.

ad 4

Komise projednala žádost o instalaci zpětného dopravního zrcadla na silnici
III/36016 na křižovatce u býv. topolu.
Přítomní členové komise doporučují osazení zpětného dopravního zrcadla na
uvedené křižovatce pro směr příjezdu od zastavěného území města nastaveného do
směru příjezdu od obce Kornice. Odbor místního a silničního hospodářství si
k tomuto vyžádá souhlas RaM v rámci projednání zápisu z jednání v tomto orgánu.

ad 5

Projednání odročeno na další jednání DK

ad 6

Projednání odročeno na další jednání DK.
V Litomyšli dne 9.12. 2013
podpis předsedy komise

Příští jednání komise 5.2. 2014 od 16,00 ve velké zasedací místnosti MěÚ
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