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MĚSTO LITOMĚŘICE 
Subkomise dopravy  
 

 
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 

 
konaného dne 18.05.2022 od 15.00 hod. v kanceláři Bc. J. Jakuba v budově MěÚ Litoměřice, 
odboru dopravy a sil. hospodářství, ul. Topolčianská. 
 

Přítomni: 
Ing. Ivo Elman 
Ing. Lenka Kuchařová 
Josef Krištof 
Martin Šimek  
Jan Dušek 
Ivan Králik 
Bc. Tomáš Lipš, Dis. 
Ing. Ivan Palán 
 
Omluveni: 
Alois Kubišta 
Bc. Jan Jakub 
Ing. Petr Pinka 
Mgr. Petr Panaš 
 
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: 
Ing. Ivo Elman, předseda komise   
 
 
Projednáno: 
 
1) Úvod, přivítání 

Předseda Ing. I. Elman 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  

       Nic ke kontrole, žádosti z odborů nepředloženy. 
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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), 

 
- jarní výstava Zahrada Čech – proběhla bez dopravních problémů za účasti Policie ČR 

DI Litoměřice, Městské policie Litoměřice, firmy Dopravní značení Litoměřice s.r.o., 
 

- dořešena kompromisně situace zjednosměrnění ulice Dykova, uzavření bezejmenné 
ulice, bude řešen chodník přes žel. přejezd po pravé straně ul. Daliborova v Litoměřicích, 

 
- uzavření Dómské ulice v Litoměřicích – kanalizace, vodovod, 

 
- odpor obyvatel proti jednosměrkám v ulicích u LIDLU, 

 
- ul. Kamýcká uzavřena – rekonstrukce žel. nadjezdu, 

 
- info k východnímu mostu v Litoměřicích a přivaděče do Pokratic, 

 
- info k parkovacímu domu v místě bývalé čerpací stanice v ulici Růžovka, 

 
- info k zastávce ČD u nemocnice.  
 

4) Náměty pro činnost subkomise (všichni členové) 
 
- 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. 

 
- Vysloven požadavek na kropení ulic – prašnost, hlavně trasy autobusů. 
 

5) Diskuse, různé, určení termínu příštího (příštích) jednání 
 
Komise bude po vzájemné dohodě členů příště zasedat v termínu 15.06.2022 od 15.00 hod. 
v kanceláři vedoucího odboru dopravy a sil. hospodářství (popř. dle potřeb na jiném místě v 
intravilánu města – bude upřesněno v pozvánce), nebo dříve vzniknou-li nové neodkladné či 
naléhavé důvody k projednání. 

Jednání skončeno v 16.30 hod. 

 
Litoměřice 30.05.2022      

 
Zapsala:  

 
Ing. Lenka Kuchařová 
zástupce sekretáře subkomise 


