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Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise územního rozvoje 

konané dne 24. 4. 2017 od 15:30 hod v kanceláři Ing. Brunclíkové, Městský úřad Litoměřice,  
odbor územního rozvoje 

 

Přítomni: 

 Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. 

 Ing. Venuše Brunclíková, MBA 

 Alois Kubišta 

 Tomáš Sarnovský 
 
Omluveni 

 MUDr. Pavel Kejř, předseda komise 

 Ing. Jan Nejtek, sekretář 

 Jana Vojtilová 

 

Nepřítomni: 

 Ing. Milan Kuřík 

 Mgr. Václav Červín 

 Ing. arch. Jakub Pleyer 

 Ing. Karel Prokop 

 Ing. Petra Rotterová 
 

Jednání řídila: Ing. Venuše Brunclíková, MBA 

 
Zapisovatel: Ing. arch. Dominik Miko 

 

Program:  

1) Projekt zeleně v ulici Na Valech 

2) Umístění výlepového sloupu v ulici Na Valech 

3) Městská tržnice 

4) Diskuze, termín příštího jednání komise. 

 

 

 

Konec jednání: 16:55 hod. 

Termín příštího jednání komise – 29.5.2017 

 

 

 

Zapsal: Ing. arch. Dominik Miko 
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1) Na začátku jednání byl Ing. Lenkou Brožovou z odboru životního prostředí 
představen projekt na úpravu městské zeleně v ulici Na Valech. Projekt počítá 
s novou výsadbou dřevin tak, že vzniknou stromořadí podél ulice od kulturního domu 
až k ulici Novobranská. Projekt vznikal na podkladech posouzení zdravotního stavu 
stávajících stromů a ve spolupráci s panem docentem Mužíkem. Vedle nově 
vysázených dřevin projekt počítá i s výsadbou nižších keřů a rostlin v upravených 
záhonech a se vznikem nových dlážděných zpevněných ploch. Součástí je rovněž 
štěrkový záhon umístěný před gotickým hradem.  
Ing. Brožová dále předložila závazné stanovisko Městského úřadu Litoměřice, odboru 
školství, kultury, sportu a památkové péče k projektu, ze kterého vyplývá, že dané 
řešení je přípustné, ale pouze za podmínek, které znamenají citelný zásah do celého 
konceptu, a ze kterých vyplývá úprava projektu a nové projednávání na Národním 
památkovém ústavu.  
Ing. Brožová dále informovala o vzrostlých tisech před budovou vojenského 
velitelství. Kvůli těmto byla podána stížnost na šero v kancelářích vojenského 
stavebního úřadu. V těchto kancelářích bude měřeno denní osvětlení a následně 
bude projednáváno povolení kácení těchto tisů. Stejný problém nastal u domova 
seniorů se vzrostlým kaštanem, kde bude proveden obdobný postup. 

 
2) V rámci nového světelného značení bude nutné přesunout výlepový sloup, který je 

v současnosti umístěn při křižovatce ulici Osvobození a Na Valech.  Byly vybrány dvě 
lokality, a to při křižovatce ulice 5. května s ulicí Na Valech a při křižovatce ulic 
Novobranská s ulicí Na Valech. Vhodnější pro umístění sloupu byla vybrána lokalita 
při křižovatce ulic Novobranská s ulicí Na Valech. Pan Sarnovský na toto téma otevřel 
diskuzi o vhodnosti podobných reklamních výlepových ploch ve veřejném prostoru a 
zároveň nabídl možné budoucí řešení pomocí digitální technologie a volného 
internetového připojení ve veřejném prostoru ve městě. 

 
3) Závěrem bylo diskutováno o projektu na úpravy prostoru městské tržnice a 

udržitelnosti stálého stánkového prodeje a maloobchodu vůbec. V souvislosti s tím 
bylo navrženo, aby předmětný prostor byl řešen univerzálně s možností umístění 
dětského hřiště a přípravou pro modulové či mobilní řešení stánků. 

 

4) Příští komise se bude konat dne 29.5.2017  


