
 
------ Původní zpráva ------

 Od: "Rambouskova Eva" <Eva.Rambouskova@mulitvinov.cz>
Komu: "dekastellopeter@gmail.com" <dekastellopeter@gmail.com>
Kopie: "Cernohorsky Dusan" <Dusan.Cernohorsky@mulitvinov.cz>; "Blahova Kamila"
<Kamila.Blahova@mulitvinov.cz>
Odesláno: 10.07.2019 12:01:44
Předmět: FW: FW: projednávání "terminálu Billa"
 

Vážený pane Dekastello,
 
dovolte mi reagovat na Váš e-mail, jehož přílohou byly připomínky a který jste nám zaslal na základě
veřejného projednání k akci "Dopravní řešení křižovatky ulice Podkrušnohorská a ulice K Loučkám -
přestupní terminál Citadela".
 
K bodu č. 1) Řešení křižovatky Podkrušnohorská – K Loučkám
Při realizaci bude křižovatka řešena tak, aby vyhověla aktuálně platné legisla�vě a zároveň byl zachován co
největší počet parkovacích míst a možnost řazení dvou osobních automobilů vedle sebe při vyjíždění z
ulice K Loučkám do ulice Podkrušnohorská. Způsob parkování vozidel v křižovatce současné době
odporuje platným normám i zákonům. Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stav je odstav vozidel
tolerován, avšak v novém řešení nelze takto řešit.
 
V ulici K Loučkám není navržen přechod pro chodce ale pouze místo pro přecházení. Místo pro přecházení
není přechod pro chodce, a u takovéhoto vodorovného značení pla� jiná pravidla než u klasického
přechodu pro chodce. Vámi navrhovaný přechod pro chodce až na pozemek soukromého vlastníka o
celkové délce cca 19 m by musel být dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb dvakrát přerušen tzv. "ochranným ostrůvkem".
 
Nízká náběžná hrana chodníku vyfocena na obrázcích 03-1 a 03-2, je z toho důvodu, že navazuje na
vyhrazené stání, kde musí být výškový rozdíl mezi vyhrazeným stáním a komunikací pro chodce maximálně
20 mm.
 
Na základě podnětů z veřejného projednání proběhla schůzka se zástupcem společnos� BILLA a bylo
dohodnuto, že společnost bude používat pouze solo auta a ze zásobování zcela vynechá kamiony a
soupravy. Společnost byla taktéž upozorněna na to, že k bezproblémovému zásobování bude nejlépe
používat vozidla kratší než 10,1m (tento rozměr vyplývá z vytyčení vlečných křivek). Přejíždění těžkých
nákladních automobilů přes jakékoli zpevněné či nezpevněné plochy mimo ploch určených pro silniční
dopravu není žádoucí z bezpečnostních i technologických hledisek, a pokud bude dodržována dohoda
mezi městem Litvínov a společnos� BILLA nemělo by k tomuto docházet.
 
K Vašemu bodu č. 2) „Záliv“ pro autobus směrem Koldum.
Záliv je umístěn v souladu s platnou legisla�vou těsně mezi dva přechody pro chodce. S ohledem na
nájezdové a výjezdové klíny nelze řešit posunem dle předložené připomínky.
Rozdíly mezi dvěma přiloženými obrázky jsou způsobeny �m, že jeden je materiál ze studie (která pouze
navrhla orientační dispoziční rozmístění prvků v řešené oblas�) a druhý z následné projektové
dokumentace (která návrhy ze studie rozpracovala do větších detailů a umístění či vlastnos� některých
prvků musely být upraveny). V případě jakýchkoli nesouladů pla� vždy projektová dokumentace.
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K bodu č. 3) Omezení záhonu a kácení stromu u tramvajové zastávky.
Redukce zeleně u tramvajové zastávky proběhne pouze v minimální nutné míře s ohledem na požadované
parametry okolních ploch. Navíc se počítá s rozšířením zeleně v čás� plochy u stávající autobusové
zastávky ve směru do centra.
 
K bodu č. 4) Parkovací místa K+R
Výsledný počet parkovacích míst K+R i jejich režim bude stanoven později, během zpracování dalších
stupňů projektové dokumentace. Co se týká rozměrů míst a bezpečnos� při vystupování osob, vše je
dimenzováno s rezervami na pohodlnou a bezpečnou obsluhu těchto míst. Zde je na místě připomenout,
že již dnes je autobusová zastávka a její blízké okolí využíváno (nelegálně) ke krátkodobému zastavení a
nastoupení / vystoupení osob, přičemž tento stávající nelegální a často ne zcela bezpečný způsob využi�
bude legalizován a bezpečnost bude zvýšena jasným definováním prostoru pomocí dopravního značení.
Navíc bylo dojednáno se společnos� BILLA, že dojde k úpravě parkování na parkoviš� supermarketu -
společnost BILLA souhlasí s omezením doby parkování pouze pro zákazníky BILLA od 7:00 do 18:00, mimo
tuto dobu zde mohou "legálně" parkovat i vozidla jiných řidičů.
 
K bodu č. 5) Návaznost parkovacích míst v prostoru bývalé zastávky směr centrum.
Parkovací místa budou od zastávky veřejné dopravy oddělena pouze vodorovným dopravním značením
pro zlepšení možnos� manipulace osobních automobilů i autobusů.
 
K bodu č. 6) Nový/posunutý „záliv“ směr centrum.
Posun zastávky je třeba chápat v širším kontextu. Cílem je řešit lokalitu jako celek a v rámci toho je
navrženo sdružení zastávek MHD co nejblíže sobě navzájem a zároveň co nejblíže přechodům pro chodce,
dále posunout přechody pro chodce do os logických pěších tras a do míst vyhovujících legisla�vě, zajis�t
přístup k prodejně BILLA po novém schodiš� (v místě vyšlapané ces�čky, která je nevzhledná a
nebezpečná) a umožnit vznik v této lokalitě tolik potřebných parkovacích míst. Pokud by se výše uvedené
úpravy realizovaly jednotlivě, jejich výsledný efekt pro zvýšení bezpečnos� a komfortu uživatelů celé
lokality by nebyl zdaleka tak přínosný, jako v případě realizace komplexního projektu tak, jak je navržen.
Projekt navrhuje v tuto chvíli maximální možné přiblížení zastávek veřejné dopravy v souladu s Plánem
udržitelné městské mobility (SUMP). Tento plán doporučuje zlepšit infrastrukturu přestupního uzlu
Citadela. Ideální řešení tohoto přestupního uzlu by bylo možné až po výrazných úpravách prostoru točny
tramvají a přilehlého objektu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. S ohledem na
předpokládanou časovou a finanční náročnost takového řešení není v této chvíli zřejmé, zda a kdy by se
takové úpravy realizovaly. Proto bylo v současné době navrženo řešení s maximálními možnými přínosy
pro veřejnou dopravu a minimálními nutnými zásahy do stávající infrastruktury. Je důležité zmínit, že
inves�ce města v souladu se SUMP jsou nutným předpokladem dotační podpory města z různých
operačních programů EU. I z těchto důvodů se město snaží při každé inves�ční akci doporučení uvedená v
SUMP respektovat.
 
K bodu č. 7) Vjezd na parkoviště Billa z Podkrušnohorské
Snahou města je tento vjezd na parkoviště rozšířit. Proběhlo jednání se společnos� Billa, která nemá
námitky pro� rozšíření stávajícího výjezdu z parkoviště na ulici PKH. V projektové dokumentaci byl výjezd
rozšířen ze 6,5 m na 10 m.
 
K bodu č. 8) Zásobování Billy - viz odpověď k bodu č. 1.
 
Děkujeme za pochopení s prodlevou reakce avšak pro relevantnost a konkrétnost odpovědí bylo potřeba
některé skutečnos� prověřit a projednat s ostatními subjekty a to si vyžádalo delší časový rozsah.
 
Pevně věříme, že s výsledným řešením budete spokojen.
 
S pozdravem,
 



Ing. Eva Rambousková
vedoucí odboru inves�c a regionálního rozvoje
 
Městský úřad Litvínov
nám. Míru 11
436 01 Litvínov
tel.: 476 767 620, 778 737 379
e-mail: eva.rambouskova@mulitvinov.cz
 
 
 

mailto:eva.rambouskova@mulitvinov.cz

