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Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Komise územního rozvoje  

konané dne 19.9.2016 od 15:30 hod v kanceláři Ing. Brunclíkové, Městský úřad Litoměřice,  
odbor územního rozvoje 

 

 

Přítomni: 

• MUDr. Pavel Kejř, předseda komise 
• Mgr. Václav Červín,  
• Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc 
• Ing. Venuše Brunclíková, MBA 
• Jana Vojtilová 
• Ing. Karel Prokop 
• Ing. Petra Rotterová 
• Alois Kubišta 
• Ing. arch. Jakub Pleyer 
• Ing. Milan Kuřík 

 
 
Omluveni: 

• Ing. Jan Nejtek, sekretář 
 
Nepřítomni: 

• Tomáš Sarnovský 
 

 

Jednání řídil: MUDr. Pavel Kejř 

 
 
Zapisovatel: Ing. arch. Dominik Miko, Ing. Michal Kříž 

 

Program:  

1) Úprava parkování na Mírovém náměstí 

2) Parkování v tunelu 

3) Parkovací domy 

4) Palachova ulice (oprava, dotace) 

5) Oprava ulic Na Kocandě a Českolipská 

6) Diskuze, termín příštího jednání komise. 

 

 

Zapsal: Ing. arch. Dominik Miko, Ing. Michal Kříž 
 
Konec jednání: 16:55 hod. 

 

Termín příštího jednání komise – 7.11.2016 
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1) Na začátku jednání bylo předáno slovo vedoucí odboru územního rozvoje Ing. 
Brunclíkové, která uvedla informace o plánovaném vytvoření pěší zóny na jižní části 
Mírového náměstí. Pěší zóna bude vybavena dřevěnými kontejnery s květinami a se 
zapůjčenými vzrostlými stromy. Vybavení pěší zóny budou tvořit lavičky (zapůjčeno 
od TS) a galerie fotografií z historie města. Záměr na umístění dočasné kavárny byl 
prezentován jako v rozporu se záměry sledovanými odborem školství, kultury, sportu 
a památkové péče. Dále byla podána i informace o tom, že využití pěší zóny bylo 
nabídnuto i podnikatelům na jižní straně náměstí (realizace zahrádek restaurací atd.) 
s výsledkem, že tato nabídka prozatím nebyla využita. 
V další části jednání městský architekt Doc. Mužík představil aktualizovanou 
koncepci Mírového náměstí z hlediska řešení redukce parkování osobních automobilů 
na ploše Mírového náměstí společně s redukcí ploch komunikací, navýšení ploch 
komunikací pro pěší a možností nového pěšího propojení ulice 5.května s jižní stranou 
náměstí. Městský architekt zároveň upozornil, že regulace parkování na hlavním 
náměstí je přípustné ideálně v tom případě, že budou kapacity parkování vyřešeny 
v okolí centra, tedy za předpokladu, že bude ideálně realizován alespoň jeden 
parkovací dům. V rámci přednesu koncepce bylo dále vysvětleno, že úplné vymístění 
parkovacích ploch pro veřejnost z hlavního náměstí není pro život centra města 
přípustné. Řešit je pak třeba otázku dopravního napojení na most a možné zkracování 
si cesty na most přes náměstí 
 

2) Ing. Brunclíková sdělila informaci o možnosti odkoupení železničního tunelu městem 
a dále nastínila prozatím vyslovené možnosti využití tohoto prostoru, přičemž jednou 
z uvažovaných možností byla právě i realizace parkovacích míst s případným přímým 
napojením na centrum města. Nastíněna tak byla i problematika takového provozu 
z hlediska dostupného prostoru v tunelu a z hlediska případně nutné realizace 
technologií (odvětrání atd.). 

 
3) K bodu 3)  byl v návaznosti na bod 1) programu sděleno Mgr. Červínem vysloven 

souhlas s předloženou rozvahou na regulaci parkování na hlavním náměstí a byl 
vysloven i souhlas s potřebou realizace parkovacích domů. Jako první vhodná lokalita 
pro umístění parkovacího domu byla představena lokalita mezi ulicemi Růžovka a 
Daliborova v místě bývalé čerpací stanice. Zde by se jednalo o kombinaci podzemních 
a nadzemních parkovacích prostorů. Financování by bylo možné využitím dotačního 
titulu nebo pomocí úvěru. Druhá vhodná lokalita pro umístění parkovacího domu byla 
představena v ulici Na Valech v místě stávajícího pozemního parkoviště při ulici 
Veitova. Zde byl představen dům s kombinací podzemních a nadzemních parkovacích 
prostorů s možným řešením automatickými stohovacími parkovacími systémy. 
Městský architekt Doc. Mužík prezentoval již dříve zpracovanou rozvahu na umístění 
parkovacího domu v lokalitě Růžovka s tím, že část tohoto objektu by mohla být i 
polyfunkční. Mgr. Červín upozornil na fakt, že jako vhodnější se jeví realizovat dříve 
PD dům v lokalitě Růžovka, neboť v lokalitě Na Valech v rámci případné realizace 
PD dojde k významnému snížení parkovacích míst z důvodu toho, že PD bude 
případně realizován právě v prostoru stávajícího parkoviště. 

 
4) Ing. Brunclíková uvedla informace týkající se opravy Palachovy ulice. Akce je 

v současné době ve fázi stavebního řízení. Pro získání možnosti čerpání dotace je 
nutné dodat pravomocné stavební povolení do 29.10.2016. Tento termín je reálné 
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dodržet, získání dotace by v současné době nemělo nic bránit. Výše dotace na 
chodníky, světelné signalizace a přechody pro chodce by měla být okolo 14mil. Kč. 
V další fázi bude otevřené podlimitní výběrové řízení, staveniště by mělo být předáno 
do konce letošního roku. Realizace je plánována na 3 etapy kvůli průjezdnosti. 
Začátek realizace je naplánován na jaře roku 2017. Během roku 2017 by měly být 
zrealizovány první 2 etapy výstavby, 3. etapa je v plánu na rok 2018 a dokončení 
stavby na podzim 2018. Do začátku realizace je nutná koordinace prací se správcem 
kanalizační a vodovodní sítě. Ing. Brunclíková dále uvedla, že záměrem bylo v rámci 
rekonstrukce ulice Palachova i umístění podzemních kontejnerů, které se však 
nesetkalo s kladným ohlasem některých v místě bydlících obyvatel města. 

 
5) K bodu 5) programu jednání komise uvedla Ing. Brunclíková informace o probíhající 

rekonstrukci povrchu komunikací v ulicích Na Kocandě a Českolipská, s tím, že plány 
na tento záměr nebyly předem známy a byla tedy dohodnuta po zahájení této akce 
alespoň koordinace s akcí Zahrady Čech. Sděleno také bylo, že uzávěrka potrvá 
nejspíše do konce letošního roku, kdy cílem je podobně rekonstruovat povrch 
komunikace i dále v trase směrem na Trnovany. 
 

6) Mgr. Červín závěrem pozval zúčastněné na komentovanou prohlídku staveniště II. 
etapy regenerace sídliště Pokratice. Ing. Brunclíková dále podala informaci, že Město 
Litoměřice převezme cenu v rámci soutěže Cesty městy, kterou pořádá Nadace 
Partnerství.   

7) Příští komise se bude konat dne 7.11.2016  


