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Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

 

Subkomise dopravy 
 

konané dne 30.09.2015 od 15:00 hod. v kanceláři Bc. Jakuba v budově MěÚ Litoměřice v Topolčianské ulici. 
 
 
Přítomen: 
 

• Ing. Vladimír Matys 
• Ladislav Sádlo 
• Jan Klíma 
• Jan Žídek 
• Bc. Jan Jakub 
• Filip Horák, Dis. 

 
Nepřítomen: 
 
Omluveni:   

• Ing. Ivo Elman 
• Ing. Lenka Kuchařová 
• Bc. Tomáš Lipš, Dis. 
• Vlastimil Hrzán 
• Josef Krištof 
• Alois Kubišta 

 
Hosté: 0 
 
Jednání řídil: předseda komise Ing. Vladimír Matys 
 
Zapisovatel: Bc. Jan Jakub 
 
 
Program jednání:  
 
1. Úvod, přivítání  
2. Plnění úkolů z Rady města Litoměřice, popř. žádosti z odboru dopravy  
3. Aktuální informace o dopravní problematice na území města od zástupců odborů  

MěÚ Litoměřice, hostů  
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 – 25.11.2015, popř. dle pozvánky 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Matys v. r. 
              Bc. Jan Jakub v. r. 
 
 



2 

 

1) Úvod, přivítání 
 
Předseda komise přivítal všechny přítomné členy, omluvil nepřítomné členy. Taktéž 
konstatoval pravidelnou neúčast některých členů, kterým před přítomnými doporučil 
zvážit další setrvání v týmu subkomise dopravy.  

 
 

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

- Komise byla informována zástupcem odboru dopravy a SH o nekončících a 
opakujících se stížnostech na parkování vozidel v rozporu s předpisy v úzké části 
ul. Dalimilova (mezi ul. S. Tomáška a Žitenická), kde jezdí i vozidla MHD a 
v návaznosti doporučuje osazení svislé DZ „B29 – zákaz stání“ i na pravou stranu 
části této ulice (ve směru jízdy od nemocnice) pro zdůraznění obecných pravidel 
provozu.  
 

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

odborů MěÚ Litoměřice, hostů  
 
Zástupce odboru dopravy a SH Bc. J. Jakub informoval členy komise o aktuálním stavu 
„dopravních“ akcí, které budou či již jsou realizovány, popř. zvažovány na území města. 
Bylo informováno zejména o uzavírkách všech železničních přejezdů v Litoměřicích na 
trase Lovosice – Česká Lípa, které projdou rekonstrukcemi, stejně jako celý úsek trati. 
Za úplné uzavírky bude realizován pouze přejezd na rozhraní ul. Masarykova – 
Pokratická, a to v termínu 10.-11.10.2015, ostatní budou opravovány postupně po 
polovinách při realizaci příslušného dopravního opatření dopravními značkami 
v průběhu víkendů měsíce října. Postupně bude ukončena úplná uzavírka části ul. 
Nerudova, kde dochází k dokončování úprav křižovatky, míst pro přecházení a oblouku 
místní komunikace z důvodu realizace přechodu pro pěší přes kolejiště ČD.  

 
4) Náměty pro činnost subkomise (všichni členové) 

 
Z členské základny komise vzešly tyto další podněty, návrhy a doporučení: 
 
- Předseda komise Ing. Matys navrhl k projednání záležitost spojenou s řízením 

křižovatek SSZ v ul. Na Valech a ul. Osvobození a ul. Sovova. Členové komise se 
společně shodli na jednoznačném závěru, že světelně řízené křižovatky jsou 
významně bezpečnější pro chodce a umožňují plynulejší provoz vozidel                   
i v dopravních špičkách. Komise konstatuje, že tento závěr je již podložen v pořadí 
druhou možností zkoušky v rámci přechodné úpravy provozu, že se takto řízený 
provoz osvědčil a proto doporučuje městu Litoměřice uvažovat o zajištění trvalého 
řízení těchto křižovatek i pro budoucnost, a to tak, aby stávající přechodný režim byl 
zachován až do doby případné realizace projektu trvalého, bez přerušení již v 
současnosti dobře zaběhnutého systému, kdy si chodci i řidiči dostatečně na změny 
a řízení provozu zvykli. Se zachováním řízení provozu na dotčených křižovatkách a 
v současném rozsahu souhlasí taktéž PČR KŘP DI Litoměřice. 
 

- Komise projednala situaci v oblasti oprav a výsprav výtluků a poruch týkajících se 
povrchů místních komunikací v Litoměřicích. Někteří členové by tyto činnosti rádi 
viděli operativnějšími, rozsáhlejšími a častějšími. Přítomný zástupce TSM 
Litoměřice však ozřejmil postupy, posloupnost a plán oprav v návaznosti na finanční 
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a časové možnosti města. Vysvětlil, že TSM reagují na základě výzev a objednávek 
od města (odpovědný pracovník OÚR MěÚ, popř. vedení města), nebo také na 
základě oznámení komunikačních závad od občanů či složek policií - se závěrem, 
že samozřejmě i členové komise mají možnost zjevné závady hlásit cestou 
odpovědných pracovníků z OÚR MěÚ a TSM. 
 

- Komise se zabývala jedním ze závěrů vzešlých z veřejného projednání „Desatera 
problémů“ pořádaného Zdravým městem Litoměřice, resp. bodem týkajícím se 
omezení průjezdné těžké nákladní dopravy centrem města po silnici II/261 (ul. Na 
Valech, Komenského, Mrázova, Žernosecká) v Litoměřicích po opětovném 
zprovoznění Tyršova mostu – silnice I/15. Členové komise městu Litoměřice 
doporučují o toto omezení příslušné orgány požádat včas a s předstihem z důvodu 
trvání řízení, takové opatření a omezení podporují. V žádosti o změnu místní úpravy 
provozu doporučují klást důraz na veřejný zájem, kterým je ochrana zdraví obyvatel 
města a péče o potřeby svých občanů ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, při využití 
možnosti omezení průjezdu na silnicích II. a III. tříd na základě již schválené novely 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, účinné od 01.01.2016, která 
zpřesňuje situace, v jakých mohou obce (ORP) v rámci své působnosti vyloučit 
tranzitní nákladní dopravu ze silnic II. a III. tříd. 

    
- Komise na základě podnětu doporučuje majetkovému správci místních komunikací 

v Litoměřicích odstranění zastaralého, již nepotřebného a neopodstatněného 
zábradlí podél travnaté plochy na rozhraní ulic Husova, Wolkerova a Nerudova – na 
části pozemku p. č. 3534/1, který je ve vlastnictví města. V minulosti zde bylo 
dětské hřiště, které je však již zrušeno (nyní pouze osázená travnatá plocha). 
Komunikace lemující tento pozemek se v místě ostře stáčí a při míjení vozidel BUS 
MHD s ostatními účastníky provozu vznikají nebezpečné situace, neboť autobusy si 
nemohou svou přední převislou částí při průjezdu zatáčkou více nadjet vpravo, kde 
jim brání zábradlí.         
 

 
5) Diskuze, různé, určení termínu příštího jednání 
 

Komise bude příště zasedat v termínu 25.11.2015 (středa) od 15.00 hod. 
v kanceláři vedoucího odboru dopravy a sil. hospodářství, nebo dříve vzniknou-li 
nové neodkladné či naléhavé důvody k jednání. 


