
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

 

Subkomise dopravy 
 

konané dne 21.01.2015 od 15:00 hod. v kanceláři Bc. Jakuba v budově MěÚ Litoměřice v Topolčianské ulici. 
 
 
Přítomen: 
 

• Ing. Vladimír Matys 
• Ing. Lenka Kuchařová 
• Ladislav Sádlo 
• Vlastimil Hrzán 
• Jan Klíma 
• Jan Žídek 
• Alois Kubišta 
• Filip Horák, Dis. 
• Bc. Tomáš Lipš, Dis. 

 
 
Nepřítomen: 
 
Omluveni: 
 

• Ing. Ivo Elman 
• Josef Krištof (nemoc) 
• Bc. Jan Jakub (nemoc) 

 
 
Jednání řídil: předseda komise Ing. V. Matys 
 
Zapisovatel: Ing. L. Kuchařová 
 
 
Program jednání:  
 
1. Úvod, přivítání 
2. Představení jednotlivých členů subkomise, představa o činnosti subkomise  
3. Informace o dopravní problematice na území města pro roky 2015 a 2016 
4. Informace týkající se úkolů pro subkomisi z RM Litoměřice 
5. Diskuze, různé 
6. Určení termínu příštího jednání 
 
 
Konec jednání: 17:00 hodin 
 
Termín příštího jednání: dle schválení – 25.03.2015, popř. dle pozvánky 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Matys 
             Bc. Jan Jakub 
 



1) Úvod, přivítání 
 
Předseda komise přivítal všechny přítomné nové členy poradního a iniciativního 
orgánu při Radě města Litoměřice (dále jen „RM“), omluvil nepřítomné členy a 
ujednotil, že zasedání se budou konat vždy v kanceláři vedoucího odboru dopravy a 
silničního hospodářství, pakliže nebude určeno jinak.  

 
 

2) Představení členů… 
 

Všichni přítomní se vzájemně představili, seznámili se a sdělili krátce důvody, které je 
vedli k účasti právě v této komisi.  

 
 

3) Informace o dopravní problematice 
 

Ing. L. Kuchařová coby zástupce odboru dopravy a silničního hospodářství seznámila 
komisi na základě dotazů členů s akcemi, které město čekají v roce 2015 (okružní 
křižovatka na Vojtěšském náměstí, oprava Tyršova mostu při úplné uzavírce silnice 
I/15, doplnění dopravního značení – SSZ v ul. Na Valech v době této uzavírky, 
rekonstrukce autobusového nádraží apod.). 

 
 

4) Informace a úkoly z RM 
 

Předseda Ing. Matys hovořil se členy na téma vztahu komise vůči RM, které je 
poradním a iniciativním orgánem. Komise bude do budoucna očekávat určité pokyny a 
úkoly od RM. Pokud komise neobdrží konkrétní zadání a úkoly, bude sama iniciativně 
řešit a vyhledávat nedostatky, navrhovat opatření, doporučovat rozhodnutí, a to na 
základě podnětů od občanů, institucí i podnětů vlastních členů. Komise taktéž RM 
doporučuje stanovit jednací řád komisí, který by ujednotil procesní postupy 
v jednotlivých komisích. 
 
 
5) Diskuze, různé 
 
Diskuze k dopravní problematice na území města byla velmi rozsáhlá a věcná. Dotkla 
se mj. problematiky parkování na území Litoměřic, plánované revitalizace tratě 
Lovosice – Česká Lípa + přechodu přes kolejiště u Horního nádraží ČD, „západního“ 
silničního přivaděče, rekonstrukce autobusového nádraží – resp. zda odpovídá 
současným moderním podmínkám a trendům, městské hromadné dopravy a 
probíhajícímu výběrovému řízení, problematiky zvyšování bezpečnosti na přechodech 
pro chodce, jednosměrných ulic a objízdných tras, vztahu řidič vs. cyklista atd. 
 
 
6) Určení termínu příštího jednání 
 
Komise bude příště zasedat v termínu 25.03.2015 (středa) od 15.00 hod. v kanceláři 
vedoucího odboru dopravy, nebo dříve vzniknou-li nové neodkladné či naléhavé 
důvody k jednání. 
   

 


