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Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise územního rozvoje 

konané dne 6.11.2017 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 

• Alois Kubišta 

• Tomáš Sarnovský 

• Ing. arch. Jakub Pleyer 

• Ing. Karel Prokop 

• Ing. Petra Rotterová 

• Ing. Jan Nejtek, sekretář 

• Ing. arch. Dominik Miko  

 

Nepřítomni: 

• Ing. Milan Kuřík 
 

Jednání řídil: MUDr. Pavel Kejř 

 

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

 

Program:  

1) Aktuální stav jednotlivých akcí 

2) Nová zastávka BUS v Nerudově ulici 

3) Diskuze, termín příštího jednání komise. 

 

 

Konec jednání: 16:55 hod. 

Termín příštího jednání komise – 11.12.2017 

 

Zapsal: Ing. Jan Nejtek, Ing. arch. Dominik Miko  
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1) Na začátku jednání bylo předáno slovo vedoucí odboru územního rozvoje Ing. 
Brunclíkové, která uvedla aktuální informace o stavebních akcí organizovaných 
Městem Litoměřice. 

- Palachova ulice: Dne 6.11.2017 byl otevřen poprvé provoz na dokončené 
části I. etapy upravované ulice. Zahájení provozu mělo původně proběhnout 
dne 26.10.2017. Zpoždění bylo způsobeno nepřízní počasí a souvisejícími 
pracemi zejména pak výměnou přípojek splaškové a dešťové kanalizace a 
vodovodu nad rámec předpokládaného rozsahu. Dodavatel bude za 
nesplnění smluvního termínu penalizován. Při předávání stavby byly zjištěny 
dílčí vady, které budou nadále odstraňovány. 

- Ulice Rooseveltova, Pražská a ½ ulice Žižkova po ulici Sládkova jsou 
v současné době vyfrézovány a bude prováděn nový povrch. Nový povrch je 
již proveden v ulici ČSA. V ulicích Růžovka a Elišky Krásnohorské se 
dokončuje oprava chodníků. V roce 2018 je naplánováno provádění nového 
povrchu v ulici Dalimilova včetně opravy chodníků. 

- Územní studie pro území bývalých kasáren Pod Radobýlem bude dokončena 
na jaře 2018, v současné době jsou podepsány smlouvy na další tři územní 
studie, a to na Městskou památkovou rezervaci, Rybáře a na areál po HZS 
v Želeticích. Na tyto studie je přiznaná 90 % dotace. 

- Pro plánované úpravy bývalého železničního tunelu je v současnosti podána 
žádost o dotace. Aktuálně je předmětem řešení podoba vstupních přístřešků 
tunelu s ohledem na zájem Národního památkového ústavu Ústí n. L. v oblasti 
památkové ochrany. 

- V ulici Růžovka se zpracovává objemová a architektonická studie na nový 
parkovací dům. 

- Probíhá III. etapa rekonstrukce Pokratického sídliště, v současné době je 
osazené dětské hřiště. IV etapa stavebních prací je připravena pro podání na 
dotace. Předmětný dotační titul zatím není vypsán. 

- V městské tržnici probíhají demoliční práce a je vypsáno výběrové řízení na 
dodavatele stavebních úprav tržnice. Během průzkumu se potvrdila možnost 
napojení splaškové kanalizace do ulice Novobranská a možnost napojení 
vodovodu z ulice 5.května. 

- Do konce listopadu 2017 bude známo, zda bude přiznána dotace na sportovní 
hřiště v bývalých kasárnách Pod Radobýlem, které by mělo obsahovat hřiště 
na kopanou s povrchem z umělé trávy, atletický ovál a osvětlení sportovišť. 

 
2) Na podnět občanů bude projednána možnost zřízení autobusové zastávky městské 

hromadné dopravy v ulici Nerudova naproti průchodu k Hornímu nádraží. 
 

3) V rámci diskuze otevřel pan Alois Kubišta téma nedostatečného veřejného osvětlení 
v Palachově ulici včetně osvětlení přechodů pro chodce. Ing Brunclíková přislíbila 
prověření situace. 
Pan Alois Kubišta dále přednesl problémy s pěší dopravou po Tyršově mostě včetně 
dotazu na nový přechod pro chodce do ulice Vavřinecká.  Ing. Brunclíková na toto 
sdělila, že přechod pro chodce není v současné době možné na předmětném místě 
zřídit, protože se jedná o silnici I. třídy a přechod pro chodce v těchto místech 
neschvaluje Policie ČR. 
 

4) Příští jednání komise se bude konat dne 11.12.2017 


