Město Litomyšl
Rada města

Zápis z jednání komise rady města
Dopravní komise
č. 05 /14
Den konání
Místo konání
Čas

8. 10. 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
omluven
omluven
omluven
přítomen
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. Benátská, opakované projednání žádosti obyvatel o omezení průjezdu vozidel,
osobní účast žadatelů na jednání, Intranet 10/2014, >>>
4.
Omezení jízdy cyklistů na chodníku k vlakové zastávce Nedošín, opakované
projednání se stanoviskem OV Nedošín, Intranet 22/2014, >>>
5.
ul. T. G. Masaryka, žádost o osazení dopravního zrcadla naproti výjezdu z areálu
bývalé mlékárny, Intranet 27/2014, >>>
6.
ul. kpt. Jaroše, žádost o omezení povolené doby parkování na parkovišti mezi RC
Kotelna a zdravotnickým zařízením, Intranet 18/2014, >>>
7.
Žádost o řešení omezení rychlosti jízdy na místních komunikacích v integrované obci
Nedošín po opravách jejich povrchu, Intranet 30/2014, >>>
Průběh jednání a přijatá usnesení:
ad 1
DK schválila výše uvedený program jednání
Výsledek hlasování pro 10
proti zdržel se ad 2
Usnesení DK/26/14 až DK/27/14 byla RaM přijata a byla odborem MaSH
realizována.
ad 3
Komise byla žadateli osobně seznámena s důvody jejich žádosti o omezení průjezdu
ulicí Benátská.
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Město Litomyšl
Rada města

DK/28/14

Komise přijala usnesení:
Komise doporučuje MP zařadit komunikaci do seznamu komunikací, kde je
prováděno měření dodržování povolené rychlosti jízdy a osazení dalšího
zpomalovacího prahu. Jeho umístění navrhnou žadatelé.
Výsledek hlasování pro 9
proti zdržel se 1

ad 4

DK/29/14

Komise vzala na vědomí stanovisko osadního výboru integrované obce Nedošín
k žádosti o omezení jízdy cyklistů po chodníku od vlakové zastávky i ověření trvání
důvodů ze strany žadatele.
Komise přijala usnesení:
Komise nedoporučuje na základě stanoviska osadního výboru osazení dopravního
značení.
Výsledek hlasování

pro 10

proti -

zdržel se -

ad 5

DK/30/14

Komise projednala žádost o osazení dopravního zrcadla v ulici T. G. Masaryka
naproti výjezdu z areálu bývalé mlékárny.
Komise hlasovala o návrhu usnesení:
Komise doporučuje osazení dopravního zrcadla s natočením do směru příjezdu
z leva.
Usnesení nebylo přijato
Výsledek hlasování pro 2
proti 2
zdržel se 6

ad 6

DK/31/14

Komise projednala žádost o omezení doby povoleného parkování na parkovišti před
RC Kotelna za účelem zajištění možnosti parkování zákazníků přilehlého
zdravotnického zařízení.
Komise přijala usnesení
Komise doporučuje řešit požadavek na omezení doby parkování na parkovací ploše
ve vlastnictví majitele nemovitosti zdravotnického zařízení.
Výsledek hlasování

pro 10

proti -

zdržel se -

ad 7
Komise projednala žádost občanky obce Nedošín o řešení dopravní situace na
opravených místních komunikacích v městské části Nedošín.
DK/32/14

Komise přijala usnesení:
Komise požaduje vyžádat k dalšímu řešení této žádosti stanovisko osadního výboru
Nedošín.
Výsledek hlasování pro 10
proti zdržel se V Litomyšli dne 13. 10. 2014
podpis předsedy komise

Příští plánované zasedání komise .................
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