
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mírové náměstí 15/7, Litoměřice     PSČ 412 01 

Kancelář starosty a tajemníka 

  
Vaše značka:   

Ze dne: 17.02.2019  

 

 

č. j.: MULTM/0011939/19/KST/ECh   

Sp. zn.:    

    

Vyřizuje: Bc. Martina Skoková   

Telefon: +420 416 916 206   

Fax: +420 416 916 211   

E-mail: martina.skokova@litomerice.cz 

 

 

Litoměřice 21.02.2019 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ze dne 17.2.2019 

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 17.2.2019, Vám sdělujeme: 

 

Požadované informace: 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí 

informace týkající se změny dopravního značení v spojovací ulici mezi ulicí Mosteckou 

a Jezuitskou: 

1. Co bylo cílem této změny dopravního značení? 

2. Čemu nebo komu tato změna prospěla 

3. Kolik nových parkovacích míst jako náhradu město v centru zřídilo? 

 

Poskytnuté informace: 

1. Změnu dopravního značení iniciovala svou žádostí společnost Wine Food Klaret s.r.o., 

která navrhla uzavření (dopravní omezení) části místní komunikace na Kostelním náměstí 

(jednosměrná spojka mezi ulicí Jezuitská a Mostecká). 

Postup byl následující: Majetkový správce místních komunikací, kterým je odbor územního 

rozvoje MěÚ Litoměřice (dále jen „OÚR“) předal tuto žádost na posouzení Komisi 

dopravy, odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Litoměřice (dále jen „ODaSH“), 

Policii ČR Dopravnímu inspektorátu Litoměřice (dále jen „Policie ČR DI Litoměřice“) 

a následně do rady města.  

Rada města Litoměřice na svém zasedání dne 19.6.2018 schválila usnesením č. 400/11/2018 

změnu organizace dopravy na Kostelním náměstí v Litoměřicích, a to variantu č. 2 - zákaz 

vjezdu s dodatkovou tabulkou (mimo zásobování od —do). 

Žádost se znovu projednávala na ODaSH a na Policii ČR DI Litoměřice a s přihlédnutím 

k větší bezpečnosti byl radě města předložen návrh na revokaci usnesení č. 400/11/2018. 
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Rada města schválila dne 4.9.2018 usnesením č. 525/15/2018 variantu č. 1 umístění 

dopravní značky Zákaz vjezdu.  

Na základě podané žádosti, stanoviska Policie ČR DI Litoměřice a usnesení rady města 

provedl ODaSH příslušné řízení o opatření obecné povahy. 

Nejprve byl na úřední desce městského úřadu zveřejněn návrh nové místní úpravy provozu 

(trvalého dopravního značení) s možností občanů podávat námitky a připomínky. 

Po uplynutí všech zákonných lhůt bylo zveřejněno konečné opatření obecné povahy, resp. 

stanovení místní úpravy provozu, jehož součástí bylo osazení nových svislých dopravních 

značek B2 – zákaz vjezdu všech vozidel, B 24a – zákaz odbočování vpravo, B 24 b – zákaz 

odbočování vlevo, IP 12 – vyhrazené parkoviště s čísly karet na Mírovém náměstí. 

Současně došlo k odstranění některých již nepotřebných značek. 

 

2. Změna prospěla všem, kdo mají zájem na využití lokality pro umístění předzahrádek 

a posezení u restauračních podniků. 

 

3. Zřejmě žádné nové parkovací místo nebylo zřízeno. Komise dopravy se k žádosti vyjádřila 

tak, že nebyla zásadně proti uzavření této „propojovací komunikace“ na Kostelním náměstí 

vhodným způsobem (např. zákaz vjezdu, zóna se zákazem vjezdu apod.), pokud bude 

adekvátně vyřešeno i parkování pro rezidenty (držitele parkovacích karet a také pokud bude 

zajištěno příslušné kladné stanovisko DI PČR Litoměřice). Všichni, kdo měli parkovací 

karty v této propojce byli majetkovým správcem vyzváni k vyzvednutí nových parkovacích 

karet s možností parkovat i na Mírovém náměstí.  

 

S pozdravem 

 Bc. Martina Skoková 

 vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka  

 MěÚ Litoměřice 

 

 


