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Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

 

Subkomise dopravy 
 

konané dne 01.04.2019 od 15:00 hod. v kanceláři Bc. Jakuba v budově MěÚ Litoměřice v Topolčianské ulici. 
 
 
Přítomen: 

• Ing. Ivo Elman  

• Ing. Lenka Kuchařová  

• Alois Kubišta 

• Josef Krištof 

• Martin Šimek 

• Ivan Králik 

• Jan Dušek 

• Bc. Tomáš Lipš, Dis. 

 

Nepřítomen:   
 
Omluveni:  Ing. Ivan Palán, Mgr. Petr Panaš, Bc. Jan Jakub, Ing. Petr Pinka 
 
Hosté: Lukas Wünsch (místostarosta)  
 
 
Jednání řídil: předseda komise Ing. Ivo Elman 
 
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  
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 – 10.06.2019, popř. dle pozvánky 
 
 
Zapsal: Ing. Ivo Elman, v. r. 
              Ing. Lenka Kuchařová, v. r. 
 



2 

 

 
1) Úvod, přivítání 
 
Předseda komise Ing. I. Elman přivítal všechny přítomné členy a omluvil členy 
nepřítomné. 

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

zápisů z minulých jednání  
     

- Na předchozím jednání subkomise dne 04.02.2019 byl místostarostou Lukasem 

Wünschem členům předložen k seznámení materiál pod názvem „Tranzitní 

automobilová doprava přes Mírové náměstí v Litoměřicích, Lukas Wünsch, 2019“, ve 

kterém je obsažen záměr na změny a úpravy dopravních vztahů v centru města, resp. 

zejména na uzavření (zaslepení) výjezdu z ul. Mostecké do ul. Mezibraní a Tyršův 

most a také otočení jednosměrného provozu v ul. Michalská, tedy usměrnění provozu 

vozidel z ul. Pekařská do ul. Krajská a tím celkově snížit počet výjezdů z centra a 

přesunout tak de facto odjezdovou dopravu pouze do ul. Velká Dominikánská a 

Lidická.  
 

K tomuto záměru bylo před jednáním subkomise členům rovněž předáno Sdělení 

Odboru dopravy a sil. hospodářství Městského úřadu Litoměřice, ve kterém tento 

správní orgán jakožto příslušný silniční úřad zaujímá stanovisko k tomuto 

zamýšlenému záměru. 

Na základě obdržených materiálů a po vedené diskuzi subkomise dopravy 

představený návrh doporučuje. 

 

- Jiné úkoly z RM či žádosti z odborů úřadu nebyly do jednání předány.  

3) Aktuální informace o dopravní problematice na území města od zástupců MěU 
Litoměřice, hostů (rekonstrukce, opravy, výstavby, parkování, křižovatky, 
semafory apod.)   
 

- Přítomní zástupci odboru dopravy a sil. hospodářství informovali subkomisi o 

aktuálních úplných uzavírkách na území města.  

 

- Byla podána informace k aktuální rozpracovanosti záměru „provoz cyklistů 

v jednosměrných komunikacích“ – v lokalitě mezi. ul. Teplická a Mírové náměstí. 

Odhadem bude předána konečná dokumentace do konce 05/2019 a následně odbor 

dopravy a sil. hospodářství povede příslušná řízení – opatření obecné povahy, 

přičemž lze očekávat v případě nepodání zásadních námitek realizaci na sklonku 

letních prázdnin, popř. začátkem nového školního roku – 09/2019.  
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4) Náměty pro činnost subkomise (všichni členové) 
 

- Komise doporučuje zabývat se obnovou již nečitelného vodorovného dopravního 

značení po městě. Zástupce odboru dopravy informoval, že tyto záležitosti jsou již 

většinou v běhu, tedy před realizací, a budou samozřejmě navazovat u větších akcí 

na úklid města po zimním období. Vše je navíc vázáno na dobré klimatické podmínky 

(sucho, teplo) a také dopravní situaci, popř. pořádání různých akcí, plánování 

uzavírek objížděk, oprav povrchů komunikací apod. 

 

- Komise se zabývala podnětem na odstranění závadového stavu (tvorba louže) podél 

chodníku na místní komunikaci ul. Vrchlického – u křiž. s ul. Alšova a doporučuje 

majetkovému správci komunikací provést úpravu komunikace tak, aby se dále 

závada netvořila, tedy louže nevznikala. 

5) Diskuze, různé, určení termínu příštího jednání 
 

- Komise vedla diskuzi k problematičnosti obsluhy nové zastávky „horní nádraží“ (u 

křižovatky s ul. Křižíkova), kde řidiči s vozidly BUS ne vždy a u všech spojů zastavují. 

K tomuto problému byli členové komise zástupcem odboru dopravy a sil. 

hospodářství informováni, že na místě již bylo v horní části vlevo ul. Křižíkova 

provedeno dopravní opatření (vymístění dvou vozidel dopravním značením), aby se 

usnadnil v zatáčce manévr pravostranného odbočení vozidel BUS. Na místě byl 

přítomen v minulosti i zástupce dopravce, který pro Ústecký kraj dopravní obslužnost 

na této trase zajišťuje a shledal navržené opatření dostačujícím. Informace byla 

podána taktéž objednateli dopravních služeb – KÚÚK, odboru dopravy, odd. dopravní 

obslužnosti, aby byli řidiči a dopravci instruováni k řádné obsluze zastávky. Z pohledu 

města záležitost dořešena, ukončena.   

 

- V rámci diskuze komise projednala záměr na pokračování zdůraznění obecných 

pravidel silničního provozu, spočívajícího v umístění svislých dopravních značek „B 

29 – zákaz stání“ v ul. Březinova cesta a částečně v ul. Macharova, které zdůrazňují 

v úseku od ul. Revoluční – po ul. Čelakovského zákaz dlouhodobého stání. Komise 

doporučuje realizovat trvalé řešení. 

 

- Komise se rovněž zabývala otázkou řešení způsobu a typu parkování do kolmých či 

šikmých stání na komunikacích města, resp. variantami zajížděním popředu vs. 

zajížděj couváním. Vzhledem k vývoji problematiky doporučuje komise zvažovat 

konkrétní řešení vždy v návaznosti a s přihlédnutím ke konkrétní situaci.   

 

 

Komise bude příště zasedat v termínu 10.06.2019 od 15.00 hod. v kanceláři vedoucího 

odboru dopravy a sil. hospodářství (popř. dle potřeb na jiném místě v intravilánu města – 

bude upřesněno v pozvánce), nebo dříve vzniknou-li nové neodkladné či naléhavé důvody 

k jednání. 


