
 
Zápis 

z jednání komise při Radě města Litoměřice 
 

Subkomise dopravy 
 

konané dne 27.02.2013 od 16.00 hod. v kanceláři Bc. Jakuba v budově MěÚ Litoměřice v Topolčianské ulici. 
 
 
Přítomni: 
 

• Radek Šíma 
• Ing. Lenka Kuchařová 
• Bc. Tomáš Lipš, DiS. 
• Josef Krištof 
• Bc. Jan Jakub 
• Václav Rotter 

 
 
Nepřítomen: 
 
 
 
Omluveni: 
 

• Ing. Ivo Elman 
• Bc. Josef Věrnoch 
• Zdeněk Hofman 
• Tomáš Smolek 

 
 
Jednání řídil: Radek Šíma 
 
Zapisovatel: Bc. Tomáš Lipš, DiS. 
 
 
Program jednání: 1. Ul. Baarova - Daliborova – komunikační napojení 
   2. Ul. Osvobození – vyhrazené stání 
   3. Zastávky ČD – Lidl, Zahrada Čech 
   4. Ul. Alšova – přechod pro chodce 
 
 
 
Konec jednání: 17:00 hodin 
 
Termín příštího jednání: dle pozvánky (cca 15.04.2013) 
 
Zapsal: Bc. Tomáš Lipš, DiS. 



 
1. Ulice Daliborova 
 
Na základě žádosti SVJ domu Daliborova čp. 333/18, 20 projednala komise situaci 
komunikačního napojení bytového domu na adrese Daliborova č. 333/18 a 20 na ulici 
Baarovu, jehož neexistence významně znesnadňuje užívání nemovitosti po dlouhá 
desetiletí (není příjezd pro IZS, nemožnost standardního stěhování obyvatel, rekonstrukce 
a opravy v domě, apod.). Momentálně je na tomto místě vybudován pouze jakýsi chodník 
nevalné kvality bez možnosti pohybu vozidel. Ta se musí v případě urgentních záležitostí 
pohybovat po trávnících v okolí domu (v současném počasí spíše blátě). Komise 
opakovanou urgenci výstavby příjezdové komunikace vnímá jako zcela oprávněnou a 
doporučuje RM, aby se touto již letitou a neutěšenou situací přednostně zabývala. 
Doručený podnět bude předán rovněž majetkovému správci komunikací – odboru 
územního rozvoje, který by dle předběžných informací měl mít k této příjezdové 
komunikaci již vyhotovenu i projektovou dokumentaci. Komise zároveň v případě 
vybudování příjezdové komunikace doporučuje, aby tato byla na vjezdu osazena svislou 
dopravní značkou B1 - zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou, kde budou vyjmenovány 
subjekty, popř. účastníci provozu, pro které zákaz po omezenou dobu neplatí (upřesní 
odbor dopravy a sil. hospodářství). 
 
 
2. Ulice Osvobození – vyhrazené stání před poštou 
 
Na základě požadavků občanů se komise zabývala záměrem zřízení 3 ks podélných 
parkovacích stání vyhrazených pro návštěvníky České pošty s.p. Vyhrazená stání budou 
situována za stáním pro invalidy (u bezbariérového vchodu) s omezením platnosti pouze 
po otevírací dobu pošty (cca 08.00 – 18.00 h.) a s možností doby stání pro uživatele na 
max. 30 minut. Komise jednoznačně doporučuje RM schválení výjimky ze zákazu 
zřizování vyhrazených stání pro konkrétní subjekt na území města mimo zónu 
zpoplatněného stání.  
 
 
3. Zastávky ČD 
 
Komise vznáší návrh, námět k jednání (k diskusi) a případnému prověření na vybudování 
nových vlakových zastávek, a to v lokalitě u ulice Seifertova (Lidl) a v lokalitě u výstaviště 
Zahrada Čech. 
 
 
4. Alšova – přechod pro chodce 
 
Komise na základě podnětu zvážila vybudování plnohodnotného přechodu pro chodce 
v ulici Alšova u OK Nádražní-Na Kocandě. Momentálně je zde zřízeno pouze „místo pro 
přecházení“ v těsné blízkosti OK. Na místě často nastává situace, kdy vozidla jedoucí od 
České Lípy a následně odbočující do ulice Alšova, vzhledem k nepříliš velkému oblouku, 
přijíždí k tomuto místu poměrně rychle a řidiči tak nepočítají s chodci ihned na výjezdu 
z OK. Místo je dle názoru komise nebezpečné a z pohledu BESIP nevhodně umístěné. 
Komise jednoznačně doporučuje, aby byl s prostorovým odstupem od místa pro 
přecházení na místě zřízen standardní, plnohodnotný a nasvětlený přechod pro chodce (v 
místě stávajícího místa pro přecházení doporučuje osazení zábradlí). 


