
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise územního rozvoje 

konané dne 25.1.2016 od 15:30 hod v kanceláři Ing. Venuše Brunclíkové. 
 
Přítomni: 

 Doc. Ing.arch.Jan Mužík, CSc. 

 Ing. Venuše Brunclíková, MBA 

 Tomáš Sarnovský 

 Jana Vojtilová 

 Ing. Petra Rotterová 

 Ing.Karel Prokop 

 MUDr. Pavel Kejř 

 Alois Kubišta 

 Bc. Jakub Pleyer 

 Ing. Jan Nejtek, sekretář 

 Ing. arch. Helena Krobová, host 

 Ing. Michal Kříž, pracovník OÚR 

 
Omluveni: 

 Mgr. Václav Červín, předseda komise 

 
Nepřítomni: 

 Ing. Milan Kuřík 
 
      Jednání řídila: Ing. Venuše Brunclíková, MBA 

 

Zapisovatel: Ing. Jan Nejtek 

Program: 

1. Zpráva o uplatňování ÚP Litoměřice 
2. Podání žádosti o dotaci pro stavbu „Regenerace panelového sídliště Pokratice – II. Etapa“ 
3. Dokončení oprav Tyršova mostu a vybudování mostu přes trať ČD a inundačních mostů 
4. Termín příštího jednání komise 

 

 
Konec jednání: 16:55 hod. 

Termín příštího jednání komise – 4.4.2016 

 
Zapsal: Ing. Jan Nejtek 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Ing. Michal Kříž, pracovník Odboru územního rozvoje přednesl komisi informace o pořízení Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Litoměřice. 

2) Projednaná verze Zprávy o uplatňování byla předložena na jednání Zastupitelstva města Litoměřice, 
které se konalo 10.12.2015. Zastupitelstvo neschválilo předloženou verzi uvedené zprávy a vrátilo ji 
pořizovateli s pokyny pro přepracování. Pořizovatel upravil zprávu dle pokynů zastupitelstva, tedy do 
kapitoly E - Pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP, byla doplněna k prověření v případné změně 
ÚP žádost č. 7. Dále na základě průzkumů území byl do zprávy doplněn pokyn, že bude prověřeno 
využití stanovené v ÚP u areálu „INVA“ v Plešivecké ulici. Dále byla sdělena informace, že upravená 
verze Zprávy o uplatňování by měla být předložena na jednání ZM, které se bude konat v dubnu 
(21.4.2016). 
Poté proběhla diskuze ve věci používání dat z územního plánu, jak by bylo možno lépe užívat ÚP ze 
strany občanů. Dotazy na pořizovatele ÚP Ing. Kříže vznášel T. Sarnovský.        

3) Ing. Brunclíková informovala členy komise o podání žádosti na dotaci II. etapy regenerace 
panelového sídliště Pokratice. Jedná se o možnost získat dotaci až ve výši 4 mil. Kč, přičemž město 
musí v případě přidělení dotace ze svých prostředků uvolnit částku 2,7 mil. Kč. Jednalo by se o 
pokračování regenerace panelového sídliště v Pokraticích v návaznosti na již téměř dokončenou 
I. etapu v prostoru lávky přes Pokratický potok pod ulicí A. Muchy. Dále byla vedena diskuse nad 
možností vybudovat parkovací dům pro občany bydlící na sídlišti s ohledem na dlouholetý problém 
množství parkujících vozidel. Bylo by možné umístit tuto stavbu v prostoru pod řadovými garážemi 
při výjezdu z Pokratic směrem na Ústí n. L. Dalším místem, kde by bylo možno hromadnou garáž 
realizovat, je prostor po bývalé čerpací stanici pohonných hmot na začátku ulice Růžovka. Tuto 
variantu by bylo ovšem třeba řádně projednat s veřejností. V úvahu by mohl přicházet automatický 
zakládací systém – tj. umisťování vozidel bez přičinění řidiče a tedy motorového pohybu vozidel.  

4) Ing. Brunclíková dále informovala komisi o dokončování prací na opravách Tyršova mostu a 
budování navazujících mostů – přemostění tratě ČD a inundačních mostů v Želeticích. Dle výsledků 
jednání na kontrolním dni by stavební práce měly být dokončeny v měsíci dubnu a most by měl být 
otevřen pro provoz ve druhé polovině května t.r.  

5) Příští jednání komise se bude konat dne 4.4.2016 se zahájením v 15,30 hod v kanceláři Ing. V. 
Brunclíkové. 
 


