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MĚSTO LITOMĚŘICE 
Subkomise dopravy  
 

 
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 

 
konaného dne 15.06.2022 od 15.00 hod. v kanceláři Bc. J. Jakuba v budově MěÚ Litoměřice, 
odboru dopravy a sil. hospodářství, ul. Toplčianská. 
 

Přítomni: 
Ing. Lenka Kuchařová 
Josef Krištof 
Martin Šimek  
Jan Dušek 
Bc. Tomáš Lipš, Dis. 
Ing. Ivan Palán 
Alois Kubišta 
Mgr. Petr Panaš 
 
Omluveni: 
Ing. Ivo Elman 
Bc. Jan Jakub 
Ing. Petr Pinka 
Ivan Králik 
 
Hosté: 
Lukas Wünsch, místostarosta  
 
Program 

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 apod.)   
4. Náměty pro činnost subkomise (všichni členové) 
5. Diskuse, různé, určení termínu příštího (příštích) jednání 
 
Jednání řídil: 
Martin Šimek   
 
 
Projednáno: 
 
1) Úvod, přivítání 

Martin Šimek v roli předsedajícího přivítal všechny přítomné členy a omluvil členy 
nepřítomné. 
 

2) Plnění úkolů z Rady města Litoměřice, žádosti z odborů MěÚ, příp. kontrola zápisů z 
minulých jednání  
 

- kontrola zápisu z minulého jednání, zatím není žádná reakce na body z minulého 
jednání komise:  
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MĚSTO LITOMĚŘICE 
Subkomise dopravy  
 

- Komise doporučuje vyzvat vlastníka pozemků a objektu LIDL k rozšíření parkovacích 
míst a vybudování sociálního zařízení u prodejny Lidl pro zákazníky. 
 

- Komise žádá majetkový odbor, aby prověřil, zda plochy před panelovými domy v ulici 
Škroupova jsou vedeny jako chodníky, nebo požární nástupní plochy. 

 
   

3) Aktuální informace o dopravní problematice na území města od zástupců MěÚ Litoměřice, 
hostů (rekonstrukce, opravy, výstavby apod.)   
 
- Rekonstrukce ul. Mládežnická v Litoměřicích (chodníky, vozovka, parkovací místa) – 

dokončeno. 
 

- Výkopové práce v ulici Dómská v Litoměřicích pokračují – pokládka vodovodu a 
kanalizace. 

 
- Prověřit řešení místa pro přecházení v ulici Tolstého u kruh. objezdu + bezpečný výjezd 

cyklistů – je řešeno, objednána studie odborem dopravy a SH u autorizovaného 
projektanta pro dopravní stavby. 

 
- Podána informace k novým čekárnám na zastávkách a k označníkům. 

 
- Od 01.07.2022 do 31.08.2022 bude zajíždět MAD ke koupališti ve zkušebním pilotním 

provozu. 
 

- Od 24.06.2022 do 30.06.2022 bude uzavřen železniční přejezd u nemocnice pro 
veškerou dopravu i pro pěší z důvodu pokračujících prací na revitalizaci trati Lovosice 
– Česká Lípa. 

 
- Podána informace k přípravě rekonstrukce Dlouhé ulice, projednání možností řešení, 

návrh na zobousměrnění Dlouhé ulice. 
 

- Proběhla diskuse k možnostem omezení automobilové dopravy a zlepšení parkování 
ve městě. 

 
 

4) Náměty pro činnost subkomise (všichni členové) 
 
- Chybí svislá DZ IP 6 u kruh. objezdu Na Valech, Komenského – vyřešeno, objednáno 

odborem dopravy a SH. 
 

- Špatně natočené zrcadlo na křižovatce ulic Osvobození, Na Valech - vyřešeno, 
objednáno odborem dopravy a SH. 
 

- Komise doporučuje Odboru územního rozvoje Městského úřad Litoměřice umístit u 
výstupu ze skateparku pod Tyršovým mostem zábranu z důvodu bezpečnosti uživatelů 
skateparku v blízkém sousedství s vozovkou. 
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MĚSTO LITOMĚŘICE 
Subkomise dopravy  
 

 

 

5) Diskuse, různé, určení termínu příštího (příštích) jednání 
 
Příští termín jednání nebyl stanoven. Předpokládaným termínem jednání posledního 
zasedání subkomise v tomto volebním období je středa 14.09.2022 (druhá v měsíci), nebo 
dříve vzniknou-li nové neodkladné či naléhavé důvody k projednání – bude upřesněno 
sekretářem. 

 
 
Jednání skončeno v 16.45 hod. 

 
 
Litoměřice 15.06.2022      

 
 
Zapsal:  

 
Ing. Lenka Kuchařová 
zástupce sekretáře subkomise 


