Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Subkomise dopravy
konané dne 29.06.2016 od 15:00 hod. jako „výjezdní“ při prohlídce v intravilánu města a následně
v prostorách Technických služeb města Litoměřice, p.o.

Přítomen:
 Ing. Vladimír Matys
 Ing. Lenka Kuchařová
 Bc. Tomáš Lipš, Dis.
 Ing. Ivo Elman
 Ladislav Sádlo
 Jan Žídek
 Bc. Jan Jakub
 Alois Kubišta
Nepřítomen: 0
Omluveni:
 Vlastimil Hrzán
 Josef Krištof
 Jan Klíma
 Filip Horák, Dis.
Hosté:
 Ing. Venuše Brunclíková, MBA (vedoucí OÚR)
 Michaela Strejcová (vedoucí, TSM)
Jednání řídil: předseda komise Ing. Vladimír Matys
Zapisovatel: Bc. Jan Jakub
Program jednání:
1. Přivítání, prohlídka realizace oprav místních komunikací novou technikou
2. Plnění úkolů z Rady města Litoměřice, popř. žádosti z odboru dopravy
3. Diskuze, různé, určení termínu příštího (příštích) jednání
Konec jednání: 16:45 hodin
Termín příštího jednání: dle předběžného schválení – 07.09.2016, popř. dle pozvánky

Zapsal: Ing. Vladimír Matys v. r.
Bc. Jan Jakub v. r.
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1) Úvod, přivítání
Jednání komise proběhlo jako „výjezdní“. Členové si prohlédli přímo v praxi (ul.
Erbenová) postup a technologii výsprav komunikací za pomocí nové techniky, kterou
mají k dispozici Technické služby města Litoměřice. Předseda komise Ing. V. Matys
přivítal všechny přítomné členy a hosty, omluvil nepřítomné členy a předal slovo
přítomnému řediteli TSM Ing. I. Elmanovi. Následně jednání pokračovalo prohlídkou
techniky a hal, které TSM využívají pro činnosti spojené s opravami komunikací
v areálu býv. kasáren, poté v zas. místnosti TSM Litoměřice.
2) Plnění úkolů z Rady města Litoměřice, popř. žádosti z odborů MěÚ
-

Komise byla seznámena pracovníky odboru dopravy s podanou žádostí občanů o
zajištění zákazu parkování autobusů v ul. Teplická. Členové komise projednali
různé návrhy v rámci diskuze a souhlasí s vhodnou realizací omezení parkování
formou zákazů (stání, zastavení) pro vozidla BUS v této lokalitě.

3) Diskuze, různé, určení termínu příštího jednání
-

Předseda komise i její členové děkují řediteli TSM Litoměřice Ing. I. Elmanovi a jeho
spolupracovníkům panu J. Žídkovi a paní M. Strejcové za přípravu prohlídky
techniky, hal, oprav v terénu a odpovědi na dotazy související s činností TSM.

-

Komise bude příště zasedat v termínu 07.09.2016 (středa) od 15.00 hod.
v kanceláři vedoucího odboru dopravy a sil. hospodářství, nebo dříve vzniknou-li
nové neodkladné či naléhavé důvody k jednání.
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