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Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

 

Subkomise dopravy 
 

konané dne 12.02.2020 od 15:00 hod. v kanceláři Bc. Jakuba v budově MěÚ Litoměřice v Topolčianské ulici. 
 
Přítomen: 

• Ing. Lenka Kuchařová 

• Martin Šimek  

• Jan Dušek 

• Bc. Tomáš Lipš, Dis. 

• Bc. Jan Jakub 

• Ing. Ivan Palán 

• Mgr. Petr Panaš 

• Alois Kubišta 

• Ing. Petr Pinka 

• Josef Krištof 

• Ivan Králik 

Nepřítomen:   

 
Omluveni:   Ing. Ivo Elman 

 
Hosté:   místostarosta města Lukas Wünsch 

 
Jednání řídil:   Bc. Jan Jakub 

 
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 MěÚ 

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

4. Náměty pro činnost subkomise (všichni členové) 
5. Diskuse, různé, určení termínu příštího (příštích) jednání 
 
 

Konec jednání: 16:30 hodin 
 
Termín příštího jednání: dle předběžného schválení – 08.04.2020, popř. dle pozvánky 
 
 
Zapsal:   Bc. Jan Jakub, v. r. 
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1) Úvod, přivítání 
 

Sekretář subkomise Bc. J. Jakub přivítal všechny přítomné členy a omluvil 

nepřítomného předsedu Ing. I. Elmana, který se aktuálně ze zdravotních důvodů 

nemohl jednání zúčastnit.  

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

zápisů z minulých jednání  
 
K projednání nebyly předloženy z odborů úřadu žádné požadavky, stejně tak nebyly 
uloženy žádné úkoly z RM.  

 
    

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

- Komise byla informována zástupci odboru dopravy a sil. hospodářství o plánované 

rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ul. Nerudova, a to v celé délce této ulice. Práce 

by měly být po etapách zahájeny již začátkem března a skončit na konci letních 

měsíců letošního roku. 

 

- Pan místostarosta L. Wünsch poskytl informace k plánované rekonstrukci ul. 

Teplická, u které je zatím již několik let snaha převést nejprve do vlastnictví pozemky 

pod touto místní komunikací od SŽDC s.o., resp. Správy železnic s.o. 

 

- Komise byla opětovně informována o vizi přestavby někdejší světelné křižovatky u 

OC Na Soutoku na okružní křižovatku při spolupráci všech dotčených stran.   

 

- Členové komise byli po vzneseném dotazu zástupci odboru dopravy a sil. 

hospodářství informováni o aktuálním stavu vývoje dopravní problematiky v oblasti 

kolem jednosměrné ulice Husova a okolí. K tématu byla opětovně vedena diskuse 

bez závěrečných doporučení.     

 
4) Náměty pro činnost vzešlé z jednání subkomise (všichni členové) 

 
- Velitel MP inicioval řešení problematické zastávky MAD v ul. Plešivecké (u MŠ), kde 

dochází prakticky pravidelně k neukázněnosti řidičů a bránění zaparkovanými vozidly 

obsluze zastávky. Komise vedla k tématu diskusi, avšak bez konkrétních závěrů, 

nicméně s následným doporučením realizovat zastávku v jiné části ulice, aby na 

místě stávající zastávky bylo zachováno max. možné množství parkovacích stání, 

např. posunutím zastávky dále ve směru jízdy k ul. Škroupova (zelený pás apod.) dle 

projektu od autorizovaného inženýra pro dopravní stavby, který posoudí případnou 

realizaci nové zastávky z hlediska vzdálenosti ke křižovatkám, přechodům apod.     
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- Komise vedla diskusi k tématu jízdy cyklistů v protisměru některými jednosměrnými 

ulicemi, která byla nově umožněna minulý rok v části ulic centra města a blízkém 

okolí, a doporučuje, aby nějaká věcně příslušná organizace či složka města provedla 

mezi obyvateli města osvětu a informační kampaň, min. např. u dětí a studentů. 

 
5) Diskuse, různé, určení termínu příštího jednání 

 

- Komise doporučuje iniciovat u ŘSD ČR opravu zbylé části zábradlí na Tyršově 

mostě, které je již stiženo silnou korozí a nebylo předmětem oprav při posledních 

prováděných opravách tohoto průjezdního úseku silnice I/15. 

 

- Z členské základny komise vzešel podnět na řešení „pěšiny“ v lokalitě za budovou 

býv. restaurace „Na Volyni“ (za oploceným pozemkem p. Protivy), kde by bylo 

příhodné vybudovat krátký chodník či jiné vhodné zpevnění této cesty (pozemky 

města – p. č. 1240/19, 1272/3), která je hojně využívána občany k chůzi.  

 

- Komise doporučuje zvážit řešení situace v úseku mezi železniční zastávkou 

„Cihelna“ a ul. Kamýckou, kde je ve večerních hodinách kolem areálu spol. Stavmat 

- stavebniny celý úsek (od garáží ke Kamýcké ul.) prakticky bez světel a chodníku ve 

tmě, přitom je tam poměrně vysoký pohyb osob. Z hlediska bezpečnosti by bylo 

vhodné min. instalovat alespoň nějaké vhodné osvětlení.     

 

 

 

Komise bude příště zasedat v termínu 08.04.2020 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. 

 


