MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Kancelář starosty a tajemníka

Vaše značka:
Ze dne:
20. 03. 2021
Č. j.:
MULTM/0018573/21/KST/ECh
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

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

Litoměřice 01. 04. 2021
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
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 dne 21.03.2021 elektronicky, Vám sdělujeme:
Požadované informace:
Ráda bych tímto oficiálně požádala o veškerou související dokumentaci o komunikaci
mezi zainteresovanými odbory města a policie včetně rozhodnutí Rady města, která
vedla v roce 2018 k rozhodnutí zjednosměrnit celou Dalimilovu ulici i přes petice občanů
a nesouhlasné stanovisko dopravní policie ke zjednosměrnění. Konkrétně požaduji
kopie oslovení dotčených orgánů a jejich následná stanoviska + další případné podklady,
které se vztahují k problematice dopravní situace ul. Dalimilova.
Poskytnuté informace:
1) K vyjádření Policie ČR KŘP Ústeckého kraje, dopravní inspektorát Litoměřice
(dále jen“ Policie ČR, DI“) ze dne 22.2.2018, které bylo přílohou žádosti sdělujeme,
že písemně o vyjádření žádáno nebylo, odbor dopravy a silničního hospodářství
MěÚ Litoměřice (dále jen „ODaSH“) žádal pouze ústně.
2) Návrh dopravního řešení od autorizované osoby pro dopravní stavby, Ing. Žilky se
souhlasem Policie ČR, DI ze dne 12.6.2018 (souhlas udělen formou razítka).
Návrh předkládal Policii ČR, DI za město Litoměřice Ing. Žilka na základě plné
moci. Pro úplnost dodáváme, že s návrhem nebyla spojena (ani mu
nepředcházela) písemná žádost.
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3) Návrh do RM 19.6.2018 včetně grafické přílohy od Ing. Žilky; znění přijatého
usnesení:
Rada města Litoměřice na svém zasedání konaném dne 19.6.2018 přijala
následující usnesení:
401/11/2018
Schválení změny organizace dopravy v ulici Dalimilova
RM schvaluje za vlastníka místních komunikací změnu organizace dopravy v ulici
Dalimilova (viz příloha orig. zápisu).
4) Doplněný bod do RM 4.9.2018 - projednání petice občanů Husovy ulice; znění
přijatého usnesení:
Rada města Litoměřice na svém zasedání konaném dne 4.9.2018 projednala petici
občanů Dalimilovy ulice a přijala toto usnesení:
567/15/2018
Petice občanů Husovy ulice – nesouhlas se zjednosměrněním části Dalimilovy
ulice
RM projednala petici občanů Husovy ulice ze dne 20.8.2018 a všechny zvažované
varianty.
RM doporučuje OÚR upravit projekt tak, aby ulice Dalimilova zůstala průjezdná ve
obou směrech s podmínkou zvýšení bezpečnosti v tomto úseku – vybudování
chodníků na každé straně.
RM ukládá Odboru dopravy a SH připravit návrh pro tato opatření:
- ulice (jednosměrky) Křižíkova, Palackého, Šaldova, Palachova pro cyklisty
v obou směrech
- obnovení vodorovného značení přechodů pro chodce.
5) Návrh do RM 4.10.2018 – projednání petice občanů Dalimilovy ulice – přílohou
návrhu je pouze petice; znění přijatého usnesení:
Rada města Litoměřice na svém zasedání konaném dne 4.10.2018 projednala
petici občanů Dalimilovy ulice a přijala toto usnesení:
608/17/2018
Petice občanů Dalimilovy ulice
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RM bere na vědomí petici občanů Dalimilovy ulice ze dne 11.9.2018 a návrh řešení
(viz příloha orig. zápisu).
6) Dne 12.10.2018 proběhlo na odboru územního rozvoje koordinační jednání mezi
Policií ČR, DI, ODaSH a OÚR, ale z tohoto jednání nebyl pořízen záznam.
7) Návrh dopravního řešení od autorizované osoby pro dopravní stavby, Ing. Žilky se
souhlasem Policie ČR, DI ze dne 15.10.2018 (souhlas udělen formou razítka).
Návrh předkládal Policii ČR, DI za město Litoměřice Ing. Žilka na základě plné
moci. Pro úplnost dodáváme, že s návrhem nebyla spojena (ani mu
nepředcházela) písemná žádost.
8) Návrh opatření obecné povahy ze dne 15.10.2018.
9) Opatření obecné povahy ze dne 3.12.2018.
Dále sdělujeme vyjádření Odboru dopravy a silničního hospodářství jako příslušného
speciálního stavebního úřadu – žádost o vydání stavebního povolení na stavbu chodníku
v Dalimilově ulici byla podána Městem Litoměřice dne 24.08.2018, řízení bylo dne
29.08.2018 přerušeno pro nedodání podkladů, mimo jiné i stanovení místní úpravy
v dotčené lokalitě /jednosměrky/. Dne 14.01.2019 bylo oznámeno zahájení stavebního
řízení a dne 05.04.2019 bylo vydáno stavební povolení na chodník v Dalimilově ulici.
Řízení o stavbě chodníku bylo vedeno tedy až po nabytí účinnosti opatření obecné
povahy (stanovení místní úpravy nabylo účinnosti dne 22.12.2018).
S pozdravem

Bc. Martina Skoková
vedoucí odboru KSaT
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Město

Litoměřice

NÁVRH

DO

RM

pro jednání RM, dne: 19. 6. 2018
předkládá: odbor územního rozvoje

Návrh: Schválení změny organizace dopravy v ulici Dalimilova

Odůvodněni:
OŮR ve spolupráci s ODaSH předkládá ke schváleni ,,Změnu organizace dopravy v ulici Dalimilova.
Návrh řeší ,zjednosměrněni" krčku ulice Dalimilova, ve směru mez' kř'žovatkami Ž'ten"cká do
křižovatky s ulicí Samo Tomáška. Zbytek ulice Dalimilova bude obousměrný, s odbočením dolů do
ulice Samo Tomáška. Návrh nové místní úpravy provozu byl předběžně projednán i s Policií ČR DI
Litoměřice.

Dopad do rozpočtu města:
Není dosud finančně vyčíslen, bude hrazeno z rozpočtu OŮR - viz ÚZ/ORG. 08233/8200 - údržba a
opravy místních komunikaci, dopravní značeni a jiné činnosti - v rámci schváleného rozpočtu na rok
2018 (900 tis. KČ).
Návrh na usnesení:
RM schvaluje za vlastníka místních komunikaci změnu organizace dopravy v ulici Dalimilova. (viz.

""°'"¥"7. g'b).

Podpis navrhovatele:
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Ě ŘICE

DO

RM

pro jednáni RM dne: 4.10.2018
předk|ádá: ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí odboru územního rozvoje

¥Zh,',bčanů Dalirniiovy ulice

0důvodnění:
Žástupci Města Litoměřice a Městského úřadu Litoměřice, odboru územního rozvoje a odboru dopravy
a si|ničnjho hospodářství projednali v součinnosti s PoliciI ČR Dopravním inspektorátem Litoměřice již
peůci občäňů z Husovy ulice ze dne 20.08.2018. Petici projednala taktéž Rada města Litoměřice
na svém jednání dne 4.9.2018.
Na společných jednáních bylo k celé záležitosti jako konečné řešení domluveno, že město zajistí
u autorizovaného inženýra pro dopravní stavby návrh nového dopravně inženýrského opatření,
týkajiciho se změn místní úpravy sj|ničního provozu - uceleného a komplexního uspořádání
jednosměrného provozu v širším dotčeném území (tj. ulicích Dalimilova, Husova, Samo Tomáška,
Wolkerova, Neumanova a Bezručova), přičemž toto zadání řešení plně koresponduje i s požadavky
a návrhy obsaženými v petici obyvatel Dalimilovy ulice ze dne 11.9.2018.
Návrh na ucelený systém jednosměrek v lokalitě je v současné době zpracován a byl předložen k
oRciálnhnu vyjádření Policii ČR a odboru dopravy a silničnIho hospodářství ke schválení a vydáni
nového stanovení m Istní úpravy.
Návth bude předložen na jednání RM.

. Dopad do rozpočtu města:
Zmzpočtu ODaSH a OŮR

Návrh na usnesení:
RM bere na vědomí petici občanů Dalimilovy ulice ze dne 11.9.2018 a návrh řešení. (viz příloha orig.
zápisu).
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republiky, Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, územním odborem, Dopravním
inspektorátem v Litoměřicích, pod čj. KRPU-1 19045-1/Č.l-2018-040607. Písemné vyjádření
tohoto orgánu tvoří podklady řízení. Návrh opatření vznikl na základě žádosti majetkového
správce místních komunikací tj. Města Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 412 O I Litoměřice,
IČO 00263958, zastoupeného na základě plné moci Ing. Kamilem Žilkou, Velká
Dominikánská I 03/25, 412 O I Litoměřice, IČO 12791369 a týká se umístění nového
vodorovného a svislého dopravního značení (viz grafická část přílohy).

K osazení a vyhotovení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B 2- zákaz vjezdu všech vozidel
B 24b - zákaz odbočování vlevo
C 2b- přikázaný směr jízdy vpravo
C 2c- přikázaný směr jízdy vlevo
E 2b- tvar křižovatky
IP 4b- jednosměrný provoz
IP 6 - přechod pro chodce
P 4- dej přednost v jízdě!
V 4- vodící čára
V lla- zastávka autobusu nebo trolejbusu
V 13 - šikmé rovnoběžné čáry

K odstranění:
• A 7b - zpomalovací práh
• B 4 - zákaz vjezdu nákladních automobilt°1
• B 20a- nejvyšší dovolená rychlost /30/
• B 24b - zákaz odbočování vlevo
• B 29 - zákaz stání
• C 2f- přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo
• C 3a- přikázaný směr jízdy zde vpravo
• C 3b- přikázaný směr jízdy zde vlevo
• E 2b- tvar křižovatky
• E 7b- směrová šipka pro odbočení
• E 13- dodatková tabulka s textem „Mimo dopravní obsluhu"
• IP 2 - zpomalovací práh
• IP 6 - přechod pro chodce
• P 2- hlavní pozemní komunikace
• P 4- dej přednost v jízdě!
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