Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 02 /14
Den konání
Místo konání
Čas

2. 4. 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
omluven
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen od b. č. 3
omluven
přítomen
omluven
přítomen
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.
ul. Vodní valy – stanovisko DI Svitavy k rozšíření obytné zóny, připomínka k řešení
zabezpečení vjezdu z přilehlých nemovitostí, Intranet 11/2013, >>>
4.
ul. Dukelská – žádost o vyhrazení parkovacích ploch pro obytné domy, Intranet
6/2014, >>>
5.
ul. Zámecká – zabezpečení průchodu chodců do prostoru zastávky linkové dopravy,
Intranet 7/2014, >>>
6.
Záměr omezení kamionové dopravy na silnici II/358 na úseku Litomyšl – Česká
Třebová, Intranet 8/2014, >>>
7.
ul. Na Lánech – omezení parkování vozidel, Intranet, 9/2014, >>>
8.
ul. Mařákova, u bytového domu 104 bj, označení přechodu pro chodce, Intranet
21/2011, >>>
Průběh jednání a přijatá usnesení:
ad 1
DK schválila výše uvedený program jednání
Výsledek hlasování pro 10
proti zdržel se ad 2
Usnesení DK/01/14 až DK/10/14 byla RaM přijata a jsou ve fázi administrativního a
technického vyřízení.
ad 3
Komise projednala stanovisko DI Svitavy k možnosti zřízení obytné zóny v ulici
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DK/11/14

Vodní valy. Komise byla seznámena s dosavadním řešením zabezpečení vjezdu
z této ulice na přilehlé nemovitosti zřízením žluté čáry na délku šířky vjezdových
vrat zvětšené o 1 m na každou stranu a připomínkami obyvatele přilehlé lokality
k tomuto řešení
Komise přijala usnesení :
Komise doporučuje odložit zřízení obytné zóny v ulici Vodní valy do doby zpracování
projektu Nadace Proměny.
Výsledek hlasování pro 11
proti zdržel se -

ad 4

DK/12/14

Komise projednala žádost SVJ Dukelská 923-926 o omezení vjezdu a parkování
pouze pro vozidla rezidentů výše uvedených čp.
Komise přijala usnesení :
Komise nedoporučuje změnu dopravního značení.
Výsledek hlasování pro 10
proti zdržel se 1

ad 5

DK/13/14

Komise projednala žádost osadních výborů obcí Suchá a Pazucha o zabezpečení
odděleného průchodu chodců, především školní mládeže, před objektem
nemovitosti U Kláry do prostoru autobusové zastávky.
Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje zřízení parkovacího pruhu s podélným stáním, přiléhajícím
k průjezdné části silnice II/358, a odděleného prostoru pro průchod chodců pomocí
VDZ.
Výsledek hlasování pro 11
proti zdržel se -

ad 6

DK/14/14

Komise byla seznámena s návrhem instalace dopravního značení omezujícího
průjezd kamionů úsekem silnice II/358 mezi městy Litomyšl a Česká Třebová a
projednala stanovisko DI Pardubice k tomuto záměru.
Komise přijala usnesení :
Komise podporuje realizaci dopravního značení omezujícího průjezd souprav o délce
vyšší než 10 m po úseku silnice II/358 mezi městy Litomyšl a Česká Třebová
s výjimkou dopravní obsluhy obcí na trase.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se 3

ad 7

DK/15/14

Komise projednala žádost SBDO na omezení parkování před objektem Na Lánech
čp. 106 a označení parkovacích míst VDZ. Vjezd k objektu je povolen pouze
dopravní obsluze, obnovení VDZ zajistí odbor MaSH. Komise přijala usnesení :
Komise nedoporučuje změnu dopravního značení.
Výsledek hlasování pro
proti
zdržel se

ad 8
DK/16/14

Komise projednala žádost SVJ objektu 104 b.j. na zřízení přechodu pro chodce přes
místní komunikaci vjezdu na parkoviště. Komise přijala usnesení :
Komise doporučuje zřízení (obnovu) VDZ – žlutá čára oboustranně v místech snížení
obrub.
Výsledek hlasování pro 11
proti zdržel se V Litomyšli dne 8.4. 2014
podpis předsedy komise

Příští jednání komise 7.5. 2014 od 16,00 ve velké zasedací místnosti MěÚ
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