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Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

 

Subkomise dopravy 
 

konané dne 13.06.2018 od 15:00 hod. v kanceláři Bc. Jakuba v budově MěÚ Litoměřice v Topolčianské ulici. 
 
 
Přítomen: 

• Ing. Vladimír Matys 

• Bc. Jan Jakub 

• Filip Horák, Dis. 

• Bc. Tomáš Lipš, Dis. 

• Alois Kubišta 

• Jan Žídek 

Nepřítomen: 0 
 
Omluveni:   

• Jan Klíma 

• Josef Krištof 

• Vlastimil Hrzán  

• Ing. Lenka Kuchařová  

• Ing. Ivo Elman  

• Ladislav Sádlo 

Hosté: Ing. Venuše Brunclíková, MBA – vedoucí OÚR MěÚ Litoměřice 
 
Jednání řídil: předseda komise Ing. Vladimír Matys 
 
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 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 – 05.09.2018, popř. dle pozvánky 
 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Matys v. r. 
              Bc. Jan Jakub v. r. 
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1) Úvod, přivítání 
 

Předseda komise přivítal všechny přítomné členy, 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. 

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

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

           Trvalé body k projednání: 
 

Oprava místních komunikací  
 

Zástupcem Technických služeb byla podána informace o plánovaných opravách 
povrchů komunikací do konce roku 2018. Bude postupně kontrolováno členy komise. 
 
 

Parkování vozidel v Litoměřicích  
 

Opětovně diskutována problematika parkování v Litoměřicích, zejména ve vztahu 
k pozastavenému projektu na využití tunelu v ul. Mezibraní k parkování (hledání 
vhodného dotačního titulu) a k možné budoucí výstavbě parkovacího domu v místě 
bývalé čerpací stanice PHM na rozhraní ul. Růžovka a Daliborova. Komise zastává 
názor, že by mohla být v ul. Mezibraní v tunelu řešena „levnější“ varianta – bez 
nákladného zakládacího systému. Ing. Brunclíková z OÚR potvrdila, že vedení 
města má stejnou myšlenku. Zároveň informovala o úvaze podnikatele Ing. Havla 
postavit a provozovat parkovací dům v lokalitě ul. Růžovka ve své režii.  
 
 

Městská hromadná doprava  
 

Zástupcem odboru dopravy poskytnuty informace o stavu přípravy veřejné zakázky 
„provozovatel MHD v Litoměřicích“. Zadávací dokumentace k soutěži bude zaslána 
členům komise k připomínkování. Zavedení systému „nulového“ jízdného způsobilo 
významný nárůst cestujících. 
 
 

- Komise diskutovala problematiku úklidu průjezdního úseku silnice I. třídy vedoucího 
intravilánem města. Navrhuje se, aby Technické služby města Litoměřice p.o. 
uzavřely vhodnou smlouvu s ŘSD ČR. V současné době pro ŘSD zajišťuje běžnou 
údržbu SÚS ÚK p.o. V případě neochoty uzavřít smlouvu o údržbě s TSM (městem) 
bude provedena návštěva ŘSD ČR (GŘ Praha, případně pracoviště Chomutov) 
zástupcem komise (předseda). 
 

- Přítomnými zástupci MěÚ byly poskytnuty známé informace k rekonstrukci a 
výstavbě kanalizace v ul. Žernosecká s následnou kompletní opravou AB povrchů 
v celém rozsahu ze strany majetkového správce této silnice SÚS ÚK p.o. 
 

- Komise byla seznámena Ing. Brunclíkovou se záměrem rozšíření jednosměrných ulic 
v lokalitě kolem ul. Palachova – až k „Hornímu nádraží“. Měly by být zjednosměrněny 
tyto ulice: část ul. Palachova (po ul. Šaldova), Šaldova, Resslova, Křižíkova a 
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Palackého. Dojde tak k dokončení uceleného systému žádoucího zklidnění těchto 
místních komunikací a ke zkapacitnění, resp. legalizaci parkovacích stání.  
 

Záměr zjednosměrnění již diskutované části ul. Dalimilova a také zákaz vjezdu 
vozidel na Kostelní náměstí bude dle sdělení Ing. Brunclíkové projednán v RM a poté 
požádán odbor dopravy a sil. hospodářství o stanovení nové místní úpravy provozu.     

 
4) Náměty pro činnost subkomise (všichni členové) 

 

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

- V ul. Baarova by měly být opětovně umístěny zpomalovací prahy. Podána informace, 
že bude vše uvedeno v předešlý stav po ukončení rekonstrukce a oprav povrchů 
v této ulici. 
 

- V ul. Tolstého se navrhuje posunutí svislé DZ IP 12 „parkoviště“ ihned za prostor pro 
kontejnery. Odborem dopravy bude prověřeno a příp. objednána úprava tohoto 
značení. 
 

- Konstatováno, že v ul. Palachova nejsou nikterak využívána zřízená místa pro 
manipulaci s nádobami na odpad, i nadále lidé ponechávají nádoby u svých vchodů. 
Prověřit využívání u fy provádějící svoz a příp. formou osvěty zajistit nápravu.  
 

- Navržena instalace dopravního zrcadla při výjezdu z bezejmenné uličky (zadní trakt) 
do ul. Komenského (nad stánkovým občerstvením). Odborem dopravy bude 
prověřena vzdálenost a tech. možnosti (přítomnost zastávky BUS). 
 

- Komise opětovně navrhuje zrušení zákazu vjezdu do ul. Platanová, který již v dnešní 
době nemá žádné opodstatnění (místní komunikace převedena do správy města).   

     
5) Diskuze, různé, určení termínu příštího jednání 

 

- Ing. Brunclíková poskytla informace o stavu rozpracovanosti stavby „rekonstrukce ul. 
Dalimilova“ – posunutí termínu dokončení, Eurovia jako dodavatel AB povrchů 
nestíhá termíny. Taktéž informovala komisi o problémech s přípravou výstavby 
okružní křižovatky v Želeticích (u OC NA Soutoku) – stanoviska ŘSD ČR, PČR KŘ 
UL, KÚÚK.   
 

- Komise upozorňuje na nedodržování dopravního značení označujícího místo „pro 
zásobování“ v ul. Tolstého u rest. Johannahof. Doporučuje požádat zástupce MP o 
zajištění zvýšeného dozoru. Místo je neustále obsazeno a zneužíváno 
k dlouhodobému parkování a zásobování do okolních podniků a prodejen je 
realizováno z chodníků či jízdních pruhů, což je nežádoucí stav a někdy tak dochází 
až k ohrožení BESIP.      

 
Komise bude příště zasedat v termínu 05.09.2018 (středa) od 15.00 hod. v kanceláři 
vedoucího odboru dopravy a sil. hospodářství (popř. na jiném místě v intravilánu města 
– bude upřesněno v pozvánce), nebo dříve vzniknou-li nové neodkladné či naléhavé 
důvody k jednání. 


