MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mírové náměstí 15/7, Litoměřice

PSČ 412 01

Kancelář starosty a tajemníka
Vaše značka:
Ze dne:
č. j.:

31.12.2018
MULTM/0081605/18/KST/ECh,
MULTM/0000967/19/KST/ECh

Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Bc. Martina Skoková
+420 416 916 206
+420 416 916 211
martina.skokova@litomerice.cz
Litoměřice 16.01.2019

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ze dne 31.12.2018 a 4.1.2019
Vážený pane,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na Městský
úřad Litoměřice elektronicky dne 31.12.2018 a dne 4.1.2019 také v písemné podobě, Vám
sdělujeme:
Požadované informace:
1) Můžete tedy sdělit jaký důvod byl pro zamítnutí návrhu?
Bude hledáno jiné, vhodnější řešení k utlumení dopravy?
2) Můžete tedy sdělit, k jakému závěru Váš odbor (odbor územního rozvoje) dospěl (dostupné
materiály od 31.10.2017), abych mohl výsledky hledání sdělit majitelům nemovitostí v
ulici Jarošova.
3) Můžete sdělit, zda bude vyhotoven odborný posudek znalce v oboru dopravní komunikace
pro komunikaci Jarošova ul. Ltm?
4) Žádám o kopii žádosti Vašeho odboru (odbor územního rozvoje) o vyjádření Ing. Křížové.
5) Žádám plný obsah odpovědi Ing. Křížové.
Poskytnuté informace:
1) Subkomise dopravy je zřízena při Radě města Litoměřice jako její poradní orgán. Komisi
přísluší dávat doporučení radě města, nikoli návrhy na jednání rady. Komise neúkoluje a ani
nemůže úkolovat odbory městského úřadu. Se zápisy z jednání komise jsou radní pravidelně
seznamováni.
Ano, řešení je hledáno.

2) Na pracovní schůzce, které se zúčastnili i vedoucí dalších odborů a tajemník úřadu, z níž
nebyl pořízen zápis, bylo dohodnuto, že Městská policie bude provádět průběžně měření
rychlosti v ulici Jarošova. Dále zde bude umístěno světelné zařízení upozorňující řidiče
na maximální povolenou rychlost.
3) Ne, vyhotovení posudku zatím nebude zadáno, neboť je v současné době zpracováván plán
udržitelné mobility města (PUMM) pro celé město Litoměřice a dopravu je třeba řešit
komplexně, nikoli jen v jedné ulici.
4) Z důvodu procesní ekonomiky meziodborová komunikace proběhla osobně, telefonicky
a následně i interní emailovou poštou – viz příloha.
5) Vyjádření Ing. Křížové viz bod 4 a příloha.
S pozdravem

Bc. Martina Skoková
vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka
MěÚ Litoměřice

Příloha:
Vyjádření Ing. Křížové

From: Ing. Andrea Křížová
Sent: Thursday, October 05, 2017 8:24 PM
To: Jana Kuchařová <jana.kucharova@litomerice.cz>
Subject: RE: odpověď Jarošova ul.
Paní Kuchařová,
Projednala jsem jak s garantkou NPÚ tak i svými kolegyněmi za st. památkovou péči a vyjádření je
následující:
-

Asfaltový povrh je z hlediska zájmů památkové péče v této části MPR Litoměřice
neakceptovatelný
Výměna stávající dlažby za dlažbu novou není důvodná, jelikož současná nevykazuje známky
destrukce či poškození

Případně mi zavolejte, kdybyste ještě něco potřebovala.
S pozdravem
Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru ŠKSaPP
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