
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise územního rozvoje a 
městských památek 
 

 
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 

 
konaného 03. 05. 2021 od 15:30 v kanceláři Ing. Venuše Brunclíkové, MBA, 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 územního rozvoje 
Ing. Vladimír Matys (ANO 2011) 
Alexandr Koráb (ODS) 
Ing. arch. Jakub Pleyer, (Severočeši Litoměřice) 
Petra Černá, host 
Bc. Marie Bělohoubková, host 
Ing. Michal Kříž, pracovník odboru rozvoje města 
Ing. arch. Dominik Miko, vedoucí odboru stavební úřad, sekretář komise 
 
Nepřítomni: 
Jiří Rotter (Zelení a Piráti) 
Alois Kubišta, (KDU-ČSL) 
PaedDr. Zdeněk Dušek (KSČM) 
Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče 
 
 
 
Program: 
Součástí programu budou tyto body: 
1) Zahájení jednání a schválení programu 
2) Představení projektu od Bc. Marie Bělohoubkové na revitalizaci vnitrobloku kolem gotického 
dvojčete 
3) Přehled probíhajících a připravovaných investičních akcí ve městě 
4) Různé, závěr 
 

Projednáno: 
1) Předseda komise PhDr. Filip Hrbek přivítal členy komise a zahájil její jednání. Členové 
komise schválili navržený program. 

2) Bc. Marie Bělohoubková představila komisi prezentaci své bakalářské práce nazvané Skrytý 
poklad zabývající se revitalizací vnitrobloku kolem gotického dvojčete. Projekt počítá 
s vytvořením třech základních zón – urbánní, krajinné a rodinné a navrhuje do předmětného 
prostoru nové dětské hřiště, mobiliář, systém dláždění (inspirovaný historickou zádlažbou), 
zeleň včetně návrhu jednotlivých druhů stromů, osvětlení prostoru a návrh fází možné 
výstavby. Členové komise asi nejvíce ocenili návrh rodinné zóny u stávajících bytových domů a 
navržený systém veřejného osvětlení. Připomínky se soustředili převážně na velké plochy 
dlažby v místě za divadlem, v souvislosti s obavou využívání veřejného prostranství jako 
parkoviště.  



 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise územního rozvoje a 
městských památek 
 

3) Ing. Venuše Brunclíková, MBA informovala o probíhajících a připravovaných investičních 
akcí ve městě. 

Investiční akce a opravy zasmluvněné a již zahájené:  
1. Kasárna pod Radobýlem - objekt dílen a garáží  

1. oprava fasády východní strana 
2. výměna oken 
3. oprava stropů 
4. dokončeny instalatérské práce a topení 
5. dokončeny betonové podlahy 
6. elektroinstalace 
7. nákup elektrohydraulického zvedáku 

K tomuto bodu uvedla Ing. Venuše Brunclíková, MBA, že v současnosti je hotová střecha objektu a 
podlahy. Po dokončení stavby by mělo dojít ke konečnému přesunu Technických služeb Města 
Litoměřice do nových budov v Kasárnách pod Radobýlem. Otázkou zůstává využití stávajících 
areálů. Areál v ulici Na Kocandě by bylo možné využívat jako nový sběrný dvůr, areál v ulici Vodní 
cvičiště by mohl sloužit k parkování. 

2. Oprava komunikace Žalhostická – uzavřena smlouva o dílo, jedná se o nový dlážděný povrch 
komunikace 

3. Oprava povrchů ulice Werichova – vzniknou zde nová parkovací místa 
4. Dokončení povrchů ulice Na Vinici (spolupráce s SVS a.s.) 
5. Oprava parkánového zdiva – 1. část havárie za divadlem dokončena, v současné době probíhají 

opravy parkánového zdiva ze spodní strany od ul. Jarošova 
6. Kasárna Dukelských hrdinů – výstavba vodovodu 
7. Kalich – oprava krovu a střechy 
8. Opravy havárie na hřbitově – nová střecha, schodiště, cesty 

Investiční akce a opravy připravované k realizaci (zajištěné rozpočtem): 
1. Skate park – stavební úpravy hřiště 
2. Mostná hora – oprava chodníku 
3. U Stadionu – oprava VO  
4. Smetanova – nový chodník 
5. Nerudova – chodník od železničního přechodu 
6. Hřbitov - rozšiřování hrobových míst 
7. Koordinace sítí v ulicích Kollárova- Čelakovského (plyn, voda, kanalizace), povrchy 

Investiční akce připravované projekčně: 
1. Parkovací dům Růžovka 
2. Okružní křižovatka Želetice – výjezd z obchodního centra 
3. Oprava komunikace Jasmínová 
4. Odběratelská TS pro Zimní stadion Zahradnická ulice 
5. Pivovar Litoměřice II. Etapa – potravinářská výroba 
6. Karolína Světlá – výstavba inženýrských sítí a komunikace 
7. Bójská – páteřní komunikace 
8. Chodník – Miřejovická ulice 
9. Obřadní síň hřbitov 
10. Litoměřice – Želetice – projektová příprava prostupného bydlení 
11. Příprava projektu Svět Geověd na ZČ 

 

4) Alexandr Koráb vznesl na závěr jednání tyto dotazy: 

a) Dotaz ohledně komunikačního propojení Labské cyklostezky a mostu generála Chábery, 
s tím, že tam v současné době existuje pouze vyšlapaná cesta. Ing. Venuše Brunclíková, MBA 
odpověděla, že původně navrhované řešení v podobě schodiště nebo výtahu nebylo 
realizováno a v současné době s realizací nepočítá. 
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b) Dotaz ohledně náhradní plochy za skatepark, který je v současné době uzavřen a počítá se 
s jeho úpravou během letošního roku. Předseda komise PhDr. Filip Hrbek přišel s nápadem 
využití zpevněných ploch v areálu Zahrady Čech, po předchozím souhlasu provozovatele. 

c) Dotaz ohledně osvětlení konstrukce Tyršova mostu. Ing. Venuše Brunclíková, MBA 
odpověděla, že most je v majetku společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR a jediná možnost 
nasvícení konstrukce by byla možná v rámci veřejného osvětlení pod mostem. 
 
 
Konec jednání: 16:55 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 03. 05. 2021     Zapsal: Ing. arch. Dominik Miko 


