Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 03 /14
Den konání
Místo konání
Čas

18.6. 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
omluven
přítomen
omluven
omluven
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.
ul. Benátská, žádost o omezení průjezdu vozidel, Intranet 10/2014, >>>
4.
ul. Zahájská – M. Kuděje, žádost o omezení průjezdu vozidel, Intranet 13/2014,
>>>
5.
Návrh přechodného dopravního značení při uzavírkách horní části Smetanova nám.,
Intranet 14/2014, >>>
6.
ul. Vodní valy, žádost o zajištění vyhrazeného prostoru pro zajištění zásobování
útulku pro kočky v ulici Vodní valy, Intranet 15/2014, >>>
7.
Světelná křižovatka silnice I/35, informace o plánované akci ŘSD – rekonstrukce
mostní konstrukce, Intranet 16/2014, >>>
8.
ul. Trstěnická, žádost majitele objektu býv. stavebnin o umožnění volného průjezdu
NA v úseku od vjezdu do areálu po křižovatku se silnicí III/3601, Intranet 3/2013,
>>>
9.
ul. Benátská, úsek Markův mlýn – Benátky, návrh na změnu dopravního značení,
Intranet 17/2014, >>>
10.
ul. Zahájská, žádost o umístění dopravního zrcadla, Intranet 19/2014, >>>
11.
komunikace k tenisové hale, žádost o označení stezky pro chodce a cyklisty, Intranet
20/2014, >>>
Průběh jednání a přijatá usnesení:
ad 1
DK schválila výše uvedený program jednání
Výsledek hlasování pro 9
Dokument
ev. číslo OS/1316/R

proti -
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ad 2
Usnesení DK/11/14, DK/12/14, DK/15/14, DK/16/14 byla RaM přijata a jsou
odborem MaSH realizována. Na základě usnesení DK/13/14 bylo rozhodnuto
v investiční poradě vedení města o zadání projektové dokumentace na výstavbu
chodníku a vybudování přilehlého pruhu pro podélné parkovací stání. Na základě
zjištěné velikosti investice však bude výstavba odložena. Komise byla v souvislosti
s usnesením DK/14/14 informována o výsledcích jednání svolaného PU krajem
v obci Semanín. Na základě toho bude prozatím realizace usnesení odložena.
ad 3

DK/17/14

Komise projednala žádost obyvatele ulice Benátská o omezení množství vozidel
projíždějících ulicí Benátská.
Komise přijala usnesení :
Komise nedoporučuje změnu dopravního značení.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 4
DK/18/14

Komise projednala žádost o omezení průjezdu vozidel po zpevněných komunikacích
v okolí „Staré plovárny“. Komise přijala usnesení :
Komise nedoporučuje změnu dopravního značení
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 5
DK/19/14

Komise projednala návrh odboru MaSH na přechodné dopravní značení v rámci
uzavírek horní části Smetanova náměstí.
Komise přijala usnesení :
Komise doporučuje užívání přechodného dopravního značení v rámci uzavírek horní
části Smetanova nám. dle návrhu odboru MaSH.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 6

DK/20/14

Komise projednala žádost na přechodné vyhrazování prostoru pro zásobování u čp.
766 v ul. Vodní valy. Ulice bude v příštím roce zahrnuta do režimu zpoplatněného
parkování.
Komise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje změnu dopravního značení.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se 1

ad 7

DK/21/14

Komise byla seznámena se závěry jednání za účelem zpracování studie
proveditelnosti opravy mostní konstrukce pod světelnou křižovatkou a s oficiálním
stanoviskem Města Litomyšl k tomuto záměru.
Komise přijala usnesení :
Komise podporuje stanovisko vedení Města Litomyšl k tomuto záměru.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 8

DK/22/14

Komise projednala žádost majitele objektu býv. stavebnin o umožnění
neomezeného průjezdu NA v úseku od vjezdu do areálu po křižovatku se silnicí
III/3601.
Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje změnu stávajícího dopravního značení ulice Trstěnická tak, aby
v úseku od vjezdu do areálu čp. 933 po křižovatku se silnicí III/36001 byl umožněn
volný průjezd zásobování tohoto objektu.
Člen komise Pavel Jiráň k bodu nehlasoval.
Výsledek hlasování pro 8
proti zdržel se -

ad 9
DK/23/14

Komise projednala návrh na změnu dopravního značení v části ulice Benátská od
Markova mlýna po křižovatku s ulicí Partyzánská. Komise přijala usnesení :
Komise doporučuje nahradit DZ B 1 (zákaz vjezdu všech vozidel) na B 11 (zákaz
vjezdu všech motorových vozidel).
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Výsledek hlasování

pro 9

proti -

zdržel se -

ad 10
DK/24/14

Komise projednala žádost o osazení dopravního zrcadla naproti výjezdu z MK
komunikace ul. Zahájská u čp. 97 na silnici II/360. Komise přijala usnesení :
Komise doporučuje instalaci VDZ V 4 v místě zálivu bývalé zastávky BUS a změnu
organizace umístění kontejnerů na tříděný odpad.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se -

ad 11
DK/25/14

Komise projednala žádost o označení stezky pro chodce a cyklisty na příjezd
k tenisové hale z prostoru parkoviště u zimního stadionu. Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje nahradit DZ B 1 (zákaz vjezdu všech vozidel) na B 11 (zákaz
vjezdu všech motorových vozidel).
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se V Litomyšli dne 19. 6. 2014
podpis předsedy komise

Příští jednání komise bude svoláno dle aktuální potřeby, předpokládá se v měsíci září.

Dokument
ev. číslo OS/1316/R

STATUT, JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD KOMISÍ RADY MĚSTA

© Tento dokument je vlastnictvím Města Litomyšl a jeho šíření v jakékoliv formě bez souhlasu
schvalovatele je zakázáno. Každý zaměstnanec odpovídá za to, že pracuje s platnou verzí dokumentu ©

Vydání 1
Strana 3 z 3

