Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 01 /14
Den konání
Místo konání
Čas

29. 1. 2014
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
přítomen
přítomen od bodu č. 3
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen do bodu č. 8
omluven
přítomen
přítomen do bodu č. 6
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.
ul. Jaselská, odbočení vpravo ze silnice I/35 a regulace parkování, Intranet 1/2014,
>>>
4.
ul. Hrnčířská, protisměrný průjezd vozidel církve v části komunikace, Intranet
2/2014, >>>
5.
požadavek na omezení parkování na parkovišti uvnitř sídliště, Intranet 3/2014, >>>
6.
regulace parkování u ČSOB, průjezd do ul. F. Vognera, Intranet 4/2014, >>>
7.
regulace parkování na parkovištích BILLA, Albert, Intranet 5/2014, >>>
8.
ul. Vodní valy, zklidnění provozu a regulace parkování, Intranet 11/2013, >>>
9.
ul. R. Stříteského, žádost o zavedení zóny rezidenčního parkování, Intranet 25/2013,
>>>
10.
ul. Jiráskova, změna a doplnění stávajícího dopravního značení, Intranet 18/2013,
>>>
11.
ul. Dukelská, regulace rychlosti jízdy před čp. 971 až 973, Intranet 24/2013, >>>
12.
ul. J. Váchala, trvalá změna směru jednosměrné komunikace, Intranet 26/2013,
>>>
Průběh jednání a přijatá usnesení:
ad 1
DK schválila výše uvedený program jednání
Výsledek hlasování pro 11
ad 2
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Doporučení na osazení dopravního zrcadla na křižovatce u topolu bylo RaM přijato
a je ve fázi administrativního vyřízení.
ad 3

DK/01/14

Komise projednala žádost obyvatel na regulaci množství zaparkovaných vozidel
v ulici Jaselská (zjištěno – zřejmě vozidla fmy STRORY v rámci zrušení jejich
vnitřního parkoviště) a zajištění bezpečného odbočení na tuto komunikaci ze silnice
I/35.
Komise přijala usnesení :
Komise doporučuje zřízení VDZ V 10c (žlutá souvislá čára) po obou stranách
komunikace do vzdálenosti 10 m od křižovatky se symboly zákazu zastavení.
Výsledek hlasování pro 12
proti zdržel se -

ad 4

DK/02/14

Komise projednala žádost Církve evangelické na umožnění protisměrného průjezdu
jejich vozidel částí ulice Hrnčířská.
Komise přijala usnesení :
Komise doporučuje zavedení protisměrného průjezdu v úseku mezi křižovatkami
s ulici Kornická a odbočkou k ulici A. Tomíčka.
Výsledek hlasování pro 8
proti 1
zdržel se 3

ad 5

DK/03/14

Komise projednala žádost obyvatel sídliště Komenského nám. na omezení parkování
vozidel v pracovní době na parkovišti uvnitř sídliště.
Komise přijala usnesení :
Komise doporučuje opětovné projednání uvedené záležitosti v pololetí letošního
roku.
Výsledek hlasování pro 12
proti zdržel se -

ad 6

DK/04/14

Komise byla seznámena MP se stavem průjezdnosti křižovatky ul. Havlíčkova a F.
Vognera.
Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje vymezit průjezdný profil komunikace pomocí VDZ.
Výsledek hlasování pro 10
proti zdržel se 2

ad 7

DK/05/14

Komise byla seznámena se stavem obsazenosti parkovišť u výše uvedených
marketů v rámci nově zavedeného systému zpoplatnění parkování.
Komise přijala usnesení :
Komise doporučuje na částech těchto parkovišť (poslední řady stání u Albert a
parkovací místa v nájmu BILLA) zavedení systému časově omezeného parkování na
dobu 1 hod v době od 8,00 do 19,00.
Výsledek hlasování pro 9
proti 1
zdržel se 1

ad 8

DK/06/14

Komise byla seznámena se stavem průjezdnosti horní části komunikace v ul. Vodní
valy v rámci nově zavedeného systému zpoplatnění parkování a projednala
opětovné připomínky obyvatele lokality k neřešení BESIP.
Komise přijala usnesení :
Komise doporučuje do ulice Vodní valy v části za křižovatkou s ulicí Nerudova
rozšířit označení Obytná zóna ze střední části Smetanova náměstí a ulice Ropkova.
Parkování na ploše před čp. 766 bude časově omezeno v pracovní době na dobu 2
hod. Komise doporučuje zařadit lokalitu sídliště do úseků komunikacích se
zpoplatněným parkováním na základě nového nařízení města od 1. 1. 2015.
Výsledek hlasování pro 10
proti zdržel se 1

ad 9
Komise projednala žádost obyvatele ulice R. Stříteského na zavedení zóny
rezidenčního parkování v této ulici. Ulice je v současné době zařazena do zóny se
zpoplatněným parkováním.
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DK/07/14

Komise přijala usnesení :
Komise nedoporučuje na území města zavádění zón rezidenčního parkování.
Výsledek hlasování pro 10
proti zdržel se -

ad 10

DK/08/14

Komise projednala dosavadní zkušenosti s obnoveným provozem v ulici Jiráskova
podle nového dopravního značení.
Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje ponechat stávající dopravního značení ulice Jiráskova po
demontáži spodní dodatkové tabulky v pozicích dopravního značení E a F. Povolení
vjezdu BUS bude vydáváno bez avizování na dodatkové tabulce.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se 1

ad 11

DK/09/14

Komise projednala žádost SVJ objektu Dukelská 971-3 na řešení bezpečnosti
chodců, snížení rychlosti jízdy, na komunikaci před objektem bydlení.
Komise přijala usnesení :
Komise nedoporučuje změnu dopravního značení uvedené lokality.
Výsledek hlasování
pro 8
proti zdržel se 2

ad 12

DK/10/14

Komise byla seznámena s návrhem odboru MaSH na změnu směru jízdy na
jednosměrné komunikaci v ulici J. Váchala. V rámci objízdných tras při rekonstrukci
ulice Jiráskova byly s tímto opatřením dobré zkušenosti.
Komise přijala usnesení :
Komise doporučuje provedení trvalé změny směru průjezdu jednosměrnou
komunikací v ulici J. Váchala ve směru do Smetanova nám. v termínu další uzavírky
ulice Jiráskova v rámci dokončení prostoru před objektem České pošty.
Výsledek hlasování
pro 8
proti zdržel se 2
V Litomyšli dne 30.1. 2014
podpis předsedy komise

Příští jednání komise 5. 3. 2014 od 16,00 ve velké zasedací místnosti MěÚ
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