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ZÁPIS  
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

 

Subkomise dopravy 
 

konané dne 24.01.2018 od 15:00 hod. v prostorách Biskupského pivovaru U sv. Štěpána v ul. 
Komenského. 

 

Přítomen: 

• Ing. Vladimír Matys 

• Ing. Lenka Kuchařová 

• Vlastimil Hrzán 

• Jan Žídek  

• Josef Krištof 
 

Nepřítomen:  

• Filip Horák, Dis. 

• Jan Klíma 
  

Omluveni:   

• Bc. Jan Jakub 

• Ing. Ivo Elman 

• Ladislav Sádlo 

• Bc. Tomáš Lipš, Dis. 

• Alois Kubišta 
 

Hosté:  

• Ing. Venuše Brunclíková 
 
Jednání řídil: předseda komise Ing. Vladimír Matys 
 
Zapisovatel: Ing. Lenka Kuchařová 
 
Program jednání:  
 

1. Úvod, přivítání  
2. Plnění úkolů z Rady města Litoměřice, žádosti z odborů MěÚ, příp. kontrola 

zápisů z minulých jednání a stálé body k jednání 
3. Aktuální informace o dopravní problematice na území města od zástupců 

MěÚ 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: 17:00 hodin 
 

Termín příštího jednání: dle předběžného schválení –18.04.2018, popř. dle 
pozvánky 
 

 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Matys, v. r. 
              Ing. Lenka Kuchařová, v. r. 
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1) Úvod, přivítání 

 
Předseda komise přivítal všechny přítomné členy a hosty, omluvil nepřítomné členy.    

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

zápisů z minulých jednání  
 

 

- Úkoly z RM nebyly komisi předloženy, ani jiné žádosti z odborů MěÚ. 
 

 

           Trvalé body k projednání: 
 

Oprava místních komunikací  
Zástupce TSM informoval komisi o přípravě oprav místních komunikací v roce 
2018 – připravuje se konečný seznam ulic. Zástupci TSM byl předán seznam 
navržených ulic k přednostním opravám v roce 2018 – získané podklady 
z podnětů občanů a členů komise. Tyto práce a činnosti započnou dle 
povětrnostních podmínek cca v březnu 2018. Komise bude sledovat i kvalitu 
chodníků a požadavky na opravy předá TSM.  
 
Parkování vozidel v Litoměřicích  

- Komise se zabývala situací kolem přípravy projektu k využití bývalého 
železničního tunelu pro parkování vozidel (zakládací systém). Z pokročilejších 
projektových stupňů přípravy zatím vychází, že náklady na tento projekt 
z důvodu nezbytných složitých bezpečnostních řešení rostou a bude už 
otázkou rentability a příp. dotačních podmínek, zda bude možné takto náročný 
a nákladný projekt realizovat. Komise doporučuje nerealizovat parkování 
v bývalém železničním tunelu, a to z ekonomických důvodů. 
 

- V kontextu s předchozím bodem komise i nadále doporučuje opětovně otevřít 
otázku realizace parkovacího domu na rozhraní ulic Růžovka a Daliborova, na 
místě bývalé čerpací stanice PHM, což je ideální místo v blízkosti centra a 
poblíže klíčových páteřních komunikací, popř. realizovat nadzemní i podzemní 
parkoviště v ul. Na Valech, a to v obou směrech v místě stávajících parkovišť. 
 

- Komise navrhuje, aby se město zabývalo možností parkování osobních vozidel, 
popř. autobusů pro turisty v prostoru pod Tyršovým mostem a následně 
vybudováním schodiště (výtah) na tento most. Cílem je poté možnost omezení 
parkování na Mírovém náměstí. 

 
Městská hromadná doprava  
Na minulém zasedání komise proběhla informace Bc. J. Jakuba o stavu 
přípravy smlouvy se specializovanou advokátní kanceláří, která zajistí a 
provede celé zadávací řízení na dopravce zajišťujícího provoz MHD pro 
budoucích 10 let. Momentálně probíhají jednání s touto kanceláří za účelem 
ujednocení a odsouhlasení znění uzavírané smlouvy. Jiné informace zatím 
komise nemá, nebo jen ty, co jsou publikovány v tisku.  
Realizace více linek – tras, využití el. autobusů atd. se jeví přítomným členům 
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komise jako zbytečně nákladné. Komise doporučuje cestu nulového jízdného, 
úpravu současných tras, modernizaci vozového parku. Město by se mělo 
zabývat i variantou vlastního malého dopravního podniku. 

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

MěU Litoměřice, hostů (rekonstrukce, opravy, výstavby, parkování, 
křižovatky, semafory apod.)   
 
- Vedoucí odboru územního rozvoje Ing. Brunclíková předložila studii 

předpokládané revitalizace ul. Dalimilova v Litoměřicích – chodníky, vozovka, 
parkovací místa. Komise s předloženým návrhem souhlasí (včetně 
zjednosměrnění úseku mezi ulicí Žitenická a Samo Tomáška s vjezdem od ulice 
Žitenická, které je součástí návrhu). 
 

- Komise za zabývala otázkou parkovacích karet pro obyvatele města, 
parkováním v areálu nemocnice, parkováním na Kapucínském náměstí 
(nedodržování dopravního značení), hypotetickému omezení průjezdnosti 
Mírového náměstí (uzavření Mostecké ulice, změna jednosměrného provozu 
v ulici Michalská) bez konečných doporučení.  

 
4) Náměty pro činnost subkomise (všichni členové) 

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

- Nadále vytipovat vozovky a chodníky, které jsou ve špatném technickém stavu 
na území města Litoměřice.  

 
5) Diskuze, různé, určení termínu příštího jednání 

 
- Komise bude příště zasedat v termínu 18.04.2018 v 15:00 hod v kanceláři 

vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Bc. Jakuba  


