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Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 
 
konaného 12. 04. 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. Andrea Křížová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče 
Ing. Michal Kříž, pracovník odboru rozvoje města 
Ing. arch. Jakub Pleyer, (Severočeši Litoměřice) 
Ing. arch. Dominik Miko, vedoucí odboru stavební úřad, sekretář komise 
 
Omluveni: 
Alois Kubišta, (KDU-ČSL) 
Ing. Vladimír Matys (ANO 2011) 
 
Nepřítomni: 
Alexandr Koráb (ODS) 
Jiří Rotter (Zelení a Piráti) 
PaedDr. Zdeněk Dušek (KSČM) 
Petra Černá, host 
 
 
Program: 
Součástí programu budou tyto body: 
1) Zahájení jednání a schválení programu 
2) Parkoviště – Nerudova ulice 
3) Informace k návrhu změny územního plánu 
4) Různé, závěr 
 

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

2) Předseda komise PhDr. Filip Hrbek informoval o záměru zřízení parkovací plochy v ulici 
Nerudova, část pozemku 3408/52 v k.ú. Litoměřice, který se Městu Litoměřice podařilo 
odkoupit od společnosti Správa železnic. s.o. Jedná se o stávající zpevněnou plochu, která by 
měla být vyčištěna od náletové zeleně a vyspravena. Otázkou zůstává systém parkování ve 
spojitosti s parkováním v nedaleké ulici Svojsíkova při budově gymnázia, ZŠ Masarykova a 
Centrální školní jídelně. 

3) Předseda komise PhDr. Filip Hrbek informoval o navrhované změně územního plánu města 
Litoměřice. Navrhovaná změna se týká oblasti pod areálem kasáren Dukelských hrdinů a 
areálem Zahrady Čech v místech stávajícího parkoviště a beachvolejbalových kurtů. 
V současné době jsou plochy určeny k využití sport, tělovýchova. Změna navrhuje využití na 



 

 
 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise územního rozvoje a 
městských památek 
 

hybridní solární park na sloupových konstrukcích, které umožní parkování návštěvníkům 
Zahrady Čech a zároveň výrobu tepla a elektrické energie. Návrh na usnesení k pověření 
odboru územního rozvoje bude projednán na jednání zastupitelstva města Litoměřice dne 
22.4.2021. 

4) Předseda komise PhDr. Filip Hrbek dále informoval o těchto záležitostech. 

- Stav veřejného prostranství na „sídlišti střed“.  
V současné době jsou odstraněny zbytky oplocení, na ploše stále zůstávají části dětského 
hřiště. Mělo by dojít k odstranění zbytků zpevněných ploch a prostor by měl dále fungovat jako 
zelená pobytová plocha. 

- Vysokorychlostní trať Drážďany-Praha: 
Předseda komise shrnul dosavadní informace o projektu a informoval, že proběhne první 
zasedání nové pracovní komise. 

Závěrem komisi seznámil Ing. Michal Kříž s projektem třech bytových domů na pozemku 
2355/5 v k.ú Litoměřice. 

 
 
Konec jednání: 17:10 hod. 
 
 
Příští jednání komise proběhne dne 3.5.2021 od 15:30 v kanceláři Ing. Venuše Brunclíkové, 
MBA, Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje 
 
 
 
 
 
Dne 12. 04. 2021     Zapsal: Ing. arch. Dominik Miko 


