
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Subkomise regenerace MPR Litoměřice 

konané dne 7. 11. 2016 od 15:00 hod.  v zasedací místnosti Pekařská ul., Městský úřad Litoměřice 

 

Přítomni: 

• Ing. Andrea Křížová 
• Doc. Ing. Arch. Jan Mužík 
• Jana Počíková 
• Mgr. Jolana Tothová 
• Ing. Luděk Záhejský 
• Mgr. Jiří Adámek 
• Ing. Jan Nejtek 
• Ing. Lukáš Trnka PhD 

 

Omluven: 

• Ing. arch. Jakub Pleyer 

• Karel Hönsch 

 

Nepřítomen: 

• PhDr. Jan Štíbr 
 

Jednání řídila: Ing. Andrea Křížová  

Zapisovatel: Jana Počíková 

 

Program: 

1. Projednání Anketního dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón na rok 2017 

2. Informace o průběhu staveb zařazených v Programu regenerace v roce 2016 
3. Hodnocení pěší zóny na Mírovém náměstí v září 2016 
4. Informace o činnosti orgánu státní památkové péče v MPR Litoměřice 
5. Diskuze 

 

Konec jednání: 17.00 hodin 

Termín příštího jednání: leden 2017 

Zapsal(a): Jana Počíková 

 

 

1. Ing. Křížová přivítala přítomné členy subkomise a dále informovala o zpracovaném Anketním 
dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2016 (dále jen Anketní dotazník). Anketní dotazník 
měli členové subkomise k dispozici k nahlédnutí spolu s tabulkou rekapitulace akcí obnovy 
připravovaných na rok 2017. Podrobný výklad k jednotlivým akcím provedla paní Počíková. Nově 
jsou do Anketního dotazníku zařazeny následující akce obnovy: městské věž při kostele Všech 
svatých Dlouhá ul. – oprava a nátěr fasády, oprava podlahy ochozu, oprava okenic zvonice, 



oprava klempířských prvků, restaurování pískovcových prvků, dům č.p. 15/7 Mírové náměstí – 
restaurování dvorní fasády, dům č.p. 38/6 Michalská ul. – výměna střešní krytiny na dvorním 
traktu, dům č.p. 16/8 Mírové náměstí – oprava a nátěr dvorní fasády, dům č.p. 258/10 Lidická ul. – 
oprava fasády do ulice, dům č.p. 4/12 Jezuitská ul. – restaurování  vstupních vrat. Paní Počíková 
informovala o tom, že Anketní dotazník musí být odevzdán na MK v termínu do 15. 11. 2016.  

 
2. Paní Počíková informovala členy subkomise o průběhu akcí obnovy kulturních památek 

z Programu regenerace v roce 2016. V letošním roce byla kritická situace v termínech poskytnutí 
dotace od ministerstva kultury, kdy rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo Městu Litoměřice 
doručeno až 5. října 2016. Až poté se mohly sepisovat veřejnoprávní smlouvy s vybranými 
příjemci dotací. Z hlediska charakteru prací, které jsou vázány na dotace (střechy, fasády) je tento 
termín poskytování dotací zcela nevhodný z důvodu  klimatických  podmínky pro provádění prací, 
ale i termínů realizací, čímž je ohrožena především kvalita prací. 

 
3. Paní Počíková se dotázala na názor přítomných na akci „pěší zóna na Mírovém náměstí“, která se 

uskutečnila v měsíci září 2016. K tomu pan Trnka uvedl, že ví vesměs o negativních reakcích  - 
nebyla dořešena dopravní situace na náměstí, nebylo zajištěno dostatečný počet parkovacích 
míst mimo náměstí. Pan Adámek uvedl, že většinou se k jeho osobě dostala odezva s tím, že celá 
akce byla „odfláknuta“. Na toto reagovala paní Ing. Křížová a všem přítomným vysvětlila smysl 
této akce a informovala v jakém termínu byla akce připravena. 

 
4. Ing. Křížová a paní Počíková informovaly o činnosti státní památkové péče za uplynulé období. 
 

5. Diskuze: Ing. Nejtek a doc. Mužík (městský architekt) informovali o zpracování ověřovací dopravní 
studie na zřízení parkoviště v bývalé železničním tunelu. Ing. Záhejský v souvislosti s parkováním 
ve městě poukázal na to, že dopravním značením jsou navigace při příjezdu do Litoměřic pouze 
na parkování na Mírovém náměstí, na jiná parkoviště nejsou. Ing. Trnka vznesl dotaz na zástupce 
památkové péče ohledně nátěru fasády domu č.p. 9 Mírové náměstí, na jeho dotaz ohledně 
nátěrů pískovcových prvků odpověděla Mgr. Tothová. Paní Počíková informovala o účasti na 
konferenci „Veřejný prostor v památkově chráněném území“. Pan docent Mužík hovořil o 
výjimečnosti historického jádra města Litoměřice, jako o vynikajícím urbanistickém a o jeho 
kulturních a společenských hodnotách. Ing. Křížová informovala o přípravě rekonstrukce objektu 
Staré radnice – zpracování projektové dokumentace, dotační titul IROP. 


