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Zápis 

z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise územního rozvoje a městských památek 

konané dne 10.6.2019 od 15,30 hod v kanceláři Ing. V. Brunclíkové, Městský úřad 
Litoměřice, odbor územního rozvoje 

 

Přítomni: 

· PhDr. Filip Hrbek, předseda komise 

· Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc, městský architekt 
· Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí odboru rozvoje 

· Alois Kubišta, (KDU-ČSL) 
· Jiří Rotter, (Zelení a Piráti) 
· PhDr. Zdeněk Dušek (KSČM) 
· Ing. A. Křížová, vedoucí odboru ŠKS a PP,  
· Ing. Vladimír Matys (ANO 2011) 

· Ing. arch. Jakub Pleyer, (Severočeši Litoměřice) 
· Ing Jan Nejtek, vedoucí odboru stavební úřad 

· Bc. Přemysl Pech, pracovník odboru rozvoje města   
· Ing. arch. Dominik Miko, pracovník stavebního úřadu  

 

· Omluveni: Petra Černá, host 
,  

Nepřítomni: Alexandr Koráb (ODS) 

 

· Jednání řídil: PhDr. Filip Hrbek 

 

Zapisovatel: • Ing. arch. Dominik Miko, Ing. Jan Nejtek 

 

Program:  

1) Zahájení, schválení programu. 
2) Studie na úpravu veřejných prostranství v Městské památkové rezervaci Litoměřice. 

3) Studie parkovacího domu v ulici Na Valech  

4) Stanovení termínu dalšího jednání, různé, závěr. 
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1) PhDr. Filip Hrbek přivítal členy komise a zahájil její jednání. Členové komise schválili 
navržený program. 

 

2) Pan Přemysl Pech představil studii na úpravu veřejných prostranství v Městské památkové 
rezervaci Litoměřice, kterou vypracoval Ing. arch. Pavel Koubek. Studie se zabývá veřejnými 
prostranstvími v Dlouhé ulici a Mezibraní, Mírovým náměstím, v ulici Na Valech, Tyršovým 
náměstím, kapucínskou a jezuitskou zahradou. Studie se zaobírá řešením infrastruktury, 

dopravy včetně parkování a zelení. Studie vznikala za spolupráce s Odborem životního 
prostředí Městského úřadu Litoměřice, který má již vypracovaný projekt výsadby zeleně. 
Mírové náměstí studie doplňuje o nové pěší propojení z ulice 5. května na jižní stranu 
náměstí, kterým rozděluje náměstí na tři části, s kterými nadále pracuje ve variantách počtu 
parkovacích stání. V Dlouhé ulici pracuje studie s různými variantami zádlažby a výsadby 
zeleně. Tyršovo náměstí je studií doplněno o zeleň a rozšířené plochy pro pěší. V ulici Na 

Valech studie pracuje s variantami rozsahu zpevněných ploch a ploch zelených. Studie dále 
poukazuje i na možnosti zpřístupnění a úpravy veřejných prostranství na pozemcích, které 
nejsou v majetku Města Litoměřice jako jsou prostory kapucínské a jezuitské zahrady a 
mezihradební prostory. 
 

3) Druhou studii, kterou pan Pech společně s panem doc. Mužíkem přestavili byla studie 
parkovacího domu v ulici Na Valech, mezi poštou a okresním soudem, od architektonické 
kanceláře Di5. Studie zpracovává tři varianty možného řešení domu.  
První varianta řeší stavbu jako dva samostatné polyfunkční objekty s možností etapizace 
výstavby. Varianta dvě řeší parkování pod celým prostorem v kombinaci s veřejným 
prostranstvím a natočenou nadzemní částí. Třetí varianta řeší využití stavby převážně pro 
parkování vozidel v kombinaci s pohotovostními byty v nejvyšším nadzemním podlaží. Při 
příštím jednání komise dne 5.8.2019 bude třeba, aby členové komise doporučili nejvhodnější 
z předložených variant řešení parkovacího domu. Studie návrhů parkovacího domu bude 
součástí tohoto zápisu z jednání komise. 
 

4 Příští jednání komise se uskuteční dne 5. 8. 2019 , se zahájením jednání v 16,00 hod. 

v kanceláři Ing. V. Brunclíkové v Pekařské ulici. 
 

 

Konec jednání: 17:10 hod. 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Nejtek, Ing. arch. Dominik Miko 
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