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Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

 

Subkomise dopravy 
 

konané dne 11.09.2019 od 15:00 hod. v kanceláři Bc. Jakuba v budově MěÚ Litoměřice v Topolčianské ulici. 
 
 
Přítomen: 

• Ing. Ivo Elman  

• Ing. Lenka Kuchařová  

• Josef Krištof 

• Jan Dušek 

• Bc. Tomáš Lipš, Dis. 

• Ing. Ivan Palán 

• Bc. Jan Jakub 

• Mgr. Petr Panaš 

• Ivan Králik 

 

Nepřítomen:   
 
Omluveni:   Ing. Petr Pinka, Martin Šimek, Alois Kubišta 
 
Hosté:   vedoucí OÚR Ing. Venuše Brunclíková, MBA, místostarosta města Lukas Wünsch 
 
Jednání řídil:   předseda komise Ing. Ivo Elman 
 
Zapisovatel:   Bc. Jan Jakub 
 
Program jednání:  
 
1. Úvod, přivítání  
2. Plnění úkolů z Rady města Litoměřice, žádosti z odborů MěÚ, příp. kontrola zápisů 

z minulých jednání  
3. Aktuální informace o dopravní problematice na území města od zástupců MěU 

Litoměřice, hostů (rekonstrukce, opravy, výstavby, parkování, křižovatky, 
semafory apod.)   

4. Náměty pro činnost subkomise (všichni členové) 
5. Diskuze, různé, určení termínu příštího (příštích) jednání 
 
 

Konec jednání: 16:50 hodin 
 

 
Termín příštího jednání: dle předběžného schválení – 13.11.2019 (ZM 05.12.2019), popř. 
dle pozvánky 
 
 
Zapsal:   Ing. Ivo Elman, v. r. 
                Bc. Jan Jakub, v. r. 
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1) Úvod, přivítání 
 

Předseda subkomise Ing. I. Elman přivítal všechny přítomné členy a omluvil členy 

nepřítomné.  

 
2) Plnění úkolů z Rady města Litoměřice, žádosti z odborů MěÚ, příp. kontrola 

zápisů z minulých jednání  
     

V úvodu jednání představil místostarosta L. Wünsch členům komise a hostům svou 

prezentaci na téma „bezohledné a protiprávní parkování“ v Litoměřicích a nastínil své 

představy o možnostech řešení. K této problematice proběhla pracovní diskuze, ze 

které vyplynulo, že významně roste počet spáchaných přestupků nevhodným 

parkováním, a to prakticky na celém území města. Řidiči bezohledně parkují na 

zeleni, v křižovatkách či jejich rozhledech, ale i na přechodech pro chodce, místech 

pro přecházení nebo v úsecích, kde je to zakázáno svislým a vodorovným dopravním 

značením. Komise závěrem k tématu konstatovala, že neexistuje žádné univerzální 

řešení, které by problémy s nárůstem počtu vozidel, a tedy i s jejich parkováním 

vyřešilo. Možným řešením je pravděpodobně i nadále jakýsi souběh opatření – 

jednak zvýšení dozorové a preventivní činnosti ze strany složek policií (případná 

změna rozsahu činnosti ovšem naráží na personální kapacity správního orgánu, který 

přestupky ve správních řízeních vyřizuje), v některých odůvodněných případech 

opětovně začít preventivně využívat technických prostředků k zabránění odjezdu 

vozidla tzv. „botiček“, ale také dále pokračovat ve smysluplném rozvoji parkovacích 

kapacit (zejména na sídlištích, popř. parkovací dům po bývalé čerp. stanici Benzina 

v Dalimilově ulici nebo parkoviště u hradeb před „tunelem“ v ul. Mezibraní).     
 

3) Aktuální informace o dopravní problematice na území města od zástupců MěU 
Litoměřice, hostů (rekonstrukce, opravy, výstavby, parkování, křižovatky, 
semafory apod.)   
 
Předseda komise Ing. I. Elman informoval přítomné za Technické služby města 

Litoměřice, p.o. o aktuálně nejbližší prováděné rekonstrukci povrchů místní 

komunikace v ul. Družstevní a shrnul, že v roce 2019 by mělo být celkově 

rekonstruováno 11 ulic, přičemž společně s rokem minulým a rokem budoucím by se 

mělo jednat o 53 ulic.    

 
 

4) Náměty pro činnost vzešlé z jednání subkomise (všichni členové) 
 
Komise opětovně diskutovala problematiku kvality a poškození dopravních zrcadel 

na cyklostezkách ve vlastnictví města.  

Ze strany majetkového správce OÚR a silničního spr. úřadu ODaSH dojde k 

provedení kontrol a při zjištění nedostatků budou tato dopravní zařízení vyměněna, 

popř. doplněna.  
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5) Diskuze, různé, určení termínu příštího jednání 

 

Na základě vznesených dotazů se členové komise v rámci diskuze zabývali otázkou 

parkování a parkovacích kapacit v oblasti kolem městské nemocnice. Bylo 

konstatováno, že v některých kulminačních časech (dopoledne a odpoledne v době 

návštěv) je často kapacita nedostatečná.  

Subkomise dopravy tedy doporučuje RM zadat zpracování rozšíření parkovacích 

kapacit u městské nemocnice a také zvážit zřízení zpoplatněného stání na hlavním 

velkém (zrekonstruovaném) parkovišti, které by tak sloužilo primárně pro návštěvníky 

nemocnice, nikoliv pro zaměstnance.     

 

 

Komise bude příště zasedat v termínu 13.11.2019 od 15.00 hod. v kanceláři 

vedoucího odboru dopravy a sil. hospodářství (popř. dle potřeb na jiném místě v 

intravilánu města – bude upřesněno v pozvánce), nebo dříve vzniknou-li nové 

neodkladné či naléhavé důvody k jednání. 


