
1 

 

Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

 

Subkomise dopravy 
 

konané dne 23.04.2018 od 15:00 hod. v kanceláři Bc. Jakuba v budově MěÚ Litoměřice v Topolčianské ulici. 
 
 
Přítomen: 

• Ing. Vladimír Matys 

• Bc. Jan Jakub 

• Filip Horák, Dis. 

• Bc. Tomáš Lipš, Dis. 

• Alois Kubišta 

• Ing. Lenka Kuchařová 

• Ing. Ivo Elman  

• Vlastimil Hrzán 
 
Nepřítomen: 0 
 
Omluveni:   

• Jan Klíma 

• Josef Krištof 
• Jan Žídek 

• Ladislav Sádlo 

Hosté: Ing. Pavel Grund – místostarosta 
  Ing. Venuše Brunclíková, MBA – vedoucí OÚR MěÚ Litoměřice 
 
Jednání řídil: předseda komise Ing. Vladimír Matys 
 
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 – 13.06.2018, popř. dle pozvánky 
 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Matys v. r. 
              Bc. Jan Jakub v. r. 
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1) Úvod, přivítání 
 
Předseda komise přivítal všechny přítomné členy, omluvil nepřítomné členy.  

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

zápisů z minulých jednání  
 

- Odbor územního rozvoje (jakožto majetkový správce místních komunikací) předložil 
k projednání v komisi záležitost týkající se požadavku na „uzavření“ (dopravní 
omezení) části místní komunikace – vozovky na Kostelním náměstí (jednosměrná 
spojka mezi ul. Jezuitská a Mostecká) za účelem následného využití pro umístění 
předzahrádek a posezení u restauračních podniků (na základě žádosti spol. Wine 
Food Klaret s.r.o., Praha 1). 
Dopravní komise není v zásadě proti uzavření této „propojovací komunikace“ na 
Kostelním náměstí vhodným způsobem (např. zákaz vjezdu, zóna se zákazem 
vjezdu apod.), pokud bude adekvátně vyřešeno i parkování pro rezidenty (držitele 
parkovacích karet) z ul. Jezuitské, např. na Mírovém náměstí tak, aby byl zachován 
i nadále stávající počet parkovacích karet a také pokud bude zajištěno příslušné 
kladné stanovisko PČR DI Litoměřice.      

      
- Úkoly z RM nebyly komisi předloženy. 

 
3) Aktuální informace o dopravní problematice na území města od zástupců MěU 

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

           Trvalé body k projednání: 
 

Oprava místních komunikací  
Zástupce TSM – ředitel Ing. Ivo Elman informoval komisi o probíhajících opravách 
komunikací, ale také o přípravě dalších oprav místních komunikací v roce 2018 
v rozsahu viz níže: 
 
Již realizované opravy a rekonstrukce – 
 

1. úplná rekonstrukce vozovek: Liškova ulice od ul. Odboje, včetně parkovišť, ulice 
Bří Mrštíků a Chelčického, ulice Fillova od vjezdu na Mostnou Horu po ulici 
Janáčkova, 
 

2. jednotlivé opravy výtluků a drobné opravy komunikací včetně dlažeb: ulice Marie 
Majerové, Sokolská, Elišky Krásnohorské, Liškova (spodní část), Osvobození, 
Střelecký ostrov (mlýny), Marie Pomocné, Za Plynárnou, Českolipská (u Zahrady 
Čech), Husova, Kosmonautů, Lidická, Velká Mlýnská, Bří Čapků, Svojsíkova, U 
Medulánky, Nerudova (u pekáren), Revoluční, 
 

3. úplné opravy chodníků, částečné opravy chodníků, včetně oprav dlažeb: ulice 
Liškova, Dalimilova, Fillova, Vančurova, Kořenského, Novobranská, chodníky okolo 
DK, U Medulánky, Okružní, Teplická, Třebízského, Mírové náměstí, Stavbařů, 
Štursova, Velká Krajská, Michalská, Dómská, Svatováclavská, Jezuitská, Alšova.  
 
Plánované realizace oprav a rekonstrukcí v roce 2018 
 

Ul. Baarova, Jiřího z Poděbrad (po hotelový dům), Pod Vinicí, Eliášova.  
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Parkování vozidel v Litoměřicích  
- Komise byla hostem jednání místostarostou Ing. P. Grundem informována o 

pozastavení další přípravy projektu „využití bývalého železničního tunelu pro 
parkování vozidel (zakládací systém)“. RM schválila ukončení stávající podané 
žádosti o dotaci – s úkolem dále hledat vhodný (výhodnější) dotační titul, kde by byla 
spoluúčast města výrazně menší.  
 

- V kontextu s předchozím bodem byla komise hostem Ing. Venuší Brunclíkovou, MBA 
informována o pořízení studie na realizaci parkovacího domu na rozhraní ulic 
Růžovka a Daliborova, na místě bývalé čerpací stanice PHM, dle které jsou náklady 
na realizaci tohoto parkovacího domu obdobné jako u železničního tunelu, bude tedy 
třeba nalézt případný vhodný dotační titul. S vazbou na finanční možnosti OÚR bude 
zadána rovněž studie parkovacího domu v lokalitě ul. Na Valech (vedle soudu). 

 

- Předseda komise Ing. V. Matys se opětovně vyjádřil k možnosti zřízení parkoviště 
pro osobní vozidla, popř. i autobusy pro turisty v prostoru pod Tyršovým mostem 
s vybudováním schodiště (výtah) na tento most.  
Ing. V. Brunclíková, MBA sdělila názor za město a majetkovou správu komunikací, 
že tento úkol již bude z důvodu finančních nákladů na studie, projekty a časový 
prostor realizován v příštím volebním období s novým ZM. 
 
Městská hromadná doprava  
Komise byla hostem jednání místostarostou Ing. P. Grundem a Bc. J. Jakubem 
informována o současné situaci příprav zadávací dokumentace pro výběrové řízení 
na nového provozovatele MHD s cílem vypsat tuto soutěž do letních prázdnin. 
Jakmile komise obdrží dopracované soutěžní materiály, vyjádří k nim své stanovisko, 
příp. vznese připomínky či návrhy.  

 
4) Náměty pro činnost subkomise (všichni členové) 

 
Z členské základny komise, popř. od hostů vzešly tyto další podněty, návrhy, 
doporučení či informace: 

 
- Byl vznesen návrh na úpravu parkovacího zálivu v ul. Tolstého podél restaurace 

Johannahof, resp. zajištění jeho plynulé návaznosti na nově zrekonstruované plochy 
uličního prostoru v ul. Palachova a také na úpravu provozního času tohoto 
parkovacího stání v režimu 08.00 – 17.00 hod. Možnosti úprav budou prověřeny 
pracovníky ODaSH a případně objednáno doplnění a úpravy dotčeného dopravního 
značení.     
 

- Zástupci MěÚ byly podány informace o přípravách realizací malých okružních 
křižovatek v centru Bohušovic n./O. a také u OC Na Soutoku v části Želetice na sil. 
I/15 (zatím ve fázi studie). 
 

- Komise se věnovala v diskuzi úklidu cyklo-pruhů na Tyršově mostě a na okružní 
křižovatce na Kocandě – sil. I/15, která je v majetkové správě ŘSD ČR. Tento 
majetkový správce bude vhodným způsobem požádán o zajištění řádné údržby.   

     
5) Diskuze, různé, určení termínu příštího jednání 

 
- Poskytnuta informace k rekonstrukci ul. Dalimilova, která by měla být předběžně 

ukončena do konce června 2018. 
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- Člen komise poděkoval Technickým službám města Litoměřice za promtní opravy 

výtluků a nerovností v lokalitě „Za Plynárnou“.  
 

 
 

Komise bude příště zasedat v termínu 13.06.2018 (středa) od 15.00 hod. v kanceláři 
vedoucího odboru dopravy a sil. hospodářství (popř. na jiném místě v intravilánu města 
– bude upřesněno v pozvánce), nebo dříve vzniknou-li nové neodkladné či naléhavé 
důvody k jednání. 


