Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Subkomise dopravy
konané dne 13.11.2019 od 15:00 hod. v kanceláři Bc. Jakuba v budově MěÚ Litoměřice v Topolčianské ulici.

Přítomen:
• Ing. Ivo Elman
• Martin Šimek
• Jan Dušek
• Bc. Tomáš Lipš, Dis.
• Bc. Jan Jakub
Nepřítomen:
Omluveni: Ing. Lenka Kuchařová, Ing. Ivan Palán, Mgr. Petr Panaš, Alois Kubišta, Ing.
Petr Pinka, Josef Krištof, Ivan Králik
Hosté: vedoucí OÚR Ing. Venuše Brunclíková, MBA, místostarosta města Lukas Wünsch
Jednání řídil: předseda komise Ing. Ivo Elman
Zapisovatel: Bc. Jan Jakub
Program jednání:
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, parkování, křižovatky,
semafory apod.)
4. Náměty pro činnost subkomise (všichni členové)
5. Diskuze, různé, určení termínu příštího (příštích) jednání
Konec jednání: 16:50 hodin

Termín příštího jednání: dle předběžného schválení – 11.12.2019, popř. dle pozvánky

Zapsal: Ing. Ivo Elman, v. r.
Bc. Jan Jakub, v. r.
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1) Úvod, přivítání
Předseda subkomise 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
Odbor územního rozvoje (OÚR) jakožto majetkový správce místních komunikací
předložil k projednání žádost (dopis) paní J. B. M. a pana M. B., která se týkala řešení
údajné neutěšené dopravní a bezpečnostní situace v lokalitě kolem ul. Neumannova
v Litoměřicích. Komise po projednání situace a problémů doporučuje shodně s OÚR
komplexně řešit situaci a dopravní vztahy zjednosměrněním ulic v širším a uceleném
území na základě odborníkem navrženého dopravně inženýrského opatření, tzn.
částečně tak legalizovat parkování, zajistit rozhledy v křižovatkách, vymezit možnosti
parkování, zajistit pohyb vozidel do a z výjezdů na sousední pozemky, garáží apod.
Dále taktéž doporučuje realizaci nového chodníku v ul. Neumannova, včetně
veřejného osvětlení, což by mělo významně napomoci rovněž bezpečnosti chodců a
bezpečnostní problematice v dotčeném území.
Ze strany odboru dopravy a sil. hospodářství byla v rámci projednávání poskytnuta
informace o operativním rychlém dílčím obnovení vodorovného dopr. značení
v dotčeném místě a instalaci dopravního zrcadla při výjezdu do ul. Kozinova, aby byla
situace alespoň částečně stabilizována do doby komplexního řešení.
3) Aktuální informace o dopravní problematice na území města od zástupců MěU
Litoměřice, hostů (rekonstrukce, opravy, výstavby, parkování, křižovatky,
semafory apod.)
Předseda komise Ing. I. Elman informoval přítomné za Technické služby města
Litoměřic o prováděných rekonstrukcích povrchů místních komunikací v roce 2019
v těchto ulicích: Alšova, Hálkova, Rooseveltova, Květinová, Havlíčkova, úzká část ul.
Dalimilova a Družstevní. Posléze konstatoval, že i v roce 2020 bude pokračováno
v opravách komunikací zhruba ve stejném objemu prací jako v roce 2019 a celkově
by tak mělo být dotčeno rekonstrukcí v průběhu let již zhruba 60 ulic.

4) Náměty pro činnost vzešlé z jednání subkomise (všichni členové)
Komise opětovně diskutovala problematiku parkovací zóny v centru města a její
případné změny či úpravy. Mj. i návrh na zrušení číselných řad parkovacích karet
(povolení) na jednotlivých stáních a umožnit tak všem držitelům parkovacích karet
realizovat parkování dle vlastních preferencí uvnitř zóny na všech stáních pro držitele
karet. Rovněž byly diskutovány možné kombinace parkování pro držitele karet s řidiči
platícími jednorázový parkovací lístek. Ke shodě a závěrům však komise nedospěla.
Případné návrhy možných řešení budou i dále projednávány na některých z příštích
zasedání subkomise.
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5) Diskuze, různé, určení termínu příštího jednání
Přítomní členové komise byli informováni o připravovaném nákupu (obnově) nových
parkovacích automatů (tzv. smart) do dotčených zpoplatněných lokalit v Litoměřicích.
Nové moderní automaty by měly přijímat kromě korun i euro, ale také umět
komunikovat v AJ či umožňovat při rozšíření dalších technologií informování o
vytížení parkovišť a jejich volných kapacitách a další výstupy.

Komise bude příště zasedat v termínu 11.12.2019 od 15.00 hod. v kanceláři
vedoucího odboru dopravy a sil. hospodářství (závěr roku).

3

