
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Komise územního rozvoje  

konané dne 3.9..2013 od 14:00 hod v kanceláři vedoucí Odboru územního rozvoje  

Přítomni: 

• Mgr. Václav Červín 
• Doc.Ing. arch.Jan Mužík CSc 
• Ing.Petr Klíma 
• Přemysl Pech 
• Jana Vojtilová 
• Ing. Venuše Brunclíková 
• Ing. Jan Nejtek 
• Pavel Remeň 
• Ing. Zbyněk Zdvořák 

 
Omluven:  
Jan Moravec 
 
Nepřítomen: 

• Jan Szántó 
• René Horejsek 
• Vladimír Bulíček 

 

Host:  
Mgr. Karel Kynzl, ředitel Masarykovy základní školy 

 
Jednání řídil: Mgr. Václav Červín  
 
Zapisovatel: Ing. Jan Nejtek 

Program: 

1. Umístění tělocvičny na pozemku Masarykovy základní školy 
2. Informace o budování komunikací na Miřejovické stráni 
3. Příští jednání komise 

 
Konec jednání: 15:15 hod. 

Termín příštího jednání: 30. září 2013 

 

Zapsal: Ing. Jan Nejtek 

 

 

 

 

 

 

 



1. Doc. Mužík přednesl členům komise výsledky svého posouzení areálu Masarykovy základní školy a 
sousedních ploch areálu Gymnázia |Josefa Jungmanna v souvislosti s plánovaným umístěním tělocvičny pro 
Masarykovu základní školu. Plánované umístění a vybudování tělocvičny pro základní školu, která by měla 
mít ovšem rozměr hřiště  pro možnost provozování floorballu, má několik možností – variant. 

Jako nejvelkorysejší a zároveň z hlediska urbanistického nejvhodnější, vzhledem k současné zastavěnosti 
pozemků jak základní školy tak gymnázia, se jeví varianta přestavby území obou škol, které se používá jako 
zázemí škol pro sportovní a tělocvičné aktivity. Jednalo by se o odstranění stávajících hal při západní straně 
obou škol (při ulici Osvobození) a realizaci společné haly pro používání oběma školami a další sportovní  
veřejností. Tato varianta by ovšem znamenala nutnost spolupráce města Litoměřice s Ústeckým krajem a 
sdruženou investici obou subjektů.  

Druhá varianta navrhovaná vedením Masarykovy základní školy, umístění haly – tělocvičny v sousedství hal 
gymnázia (velká tělocvična, malá tělocvična, hala pro stolní tenis a posilovna), je rozpracovaná Ing.arch. 
Schwarzbeckem a Ing.arch. Kasperem. Toto umístění považuje vedení základní školy za méně 
problematické vzhledem k návaznosti umístění tělocvičny na již stávající sportoviště a vzhledem (dle mínění 
vedení školy) k násilnému uzavření (omezení pohledu) z Čechovy ulice než je tomu při variantě východní. 
Z obou předložených variant považuje vedení školy za vhodnější a reálnější variantu západní (míněna 
varianta umístění tělocvičny při stávajících halách gymnázia). Ředitel základní školy předložil písemné 
posouzení obou variant s tím, že se domnívá, že by měla být realizována varianta uvnitř areálu.  

Třetí variantou v uvedeném posuzování je možnost umístit tělocvičnu při ulici Bří Čapků, tedy při východní 
straně školského areálu. Zde by byla zrušena tenisová hřiště, která ovšem nemají dostatečné rozběhové 
části.  Při realizaci této varianty by bylo možné vybudovat vnitřní  hřiště o rozměru 36 x 18 m a halu by bylo 
možné vybavit hygienickým zázemím a prostorem pro občerstvení. Výhodou by zároveň bylo to, že by 
stavba měla kratší přípojky vody, kanalizace, event. plynu a elektro, než u varianty umisťované ke stávajícím 
halám, dále by odpadla nutnost pohybu stavebních mechanismů při realizaci stavby podél hřišť a z toho 
vyplývající reálné nebezpečí poškozování těchto zařízení.  

V závěru posuzování návrhů na umístění haly doporučila komise následné řešení volby jejího umístění . 
Bylo by vhodné vyvolat s Ústeckým krajem jednání o sdružené investici, tedy o možnosti vybudovat 
halu spole čně.  V případě, že by toto jednání nebylo úsp ěšné, doporu čuje komise k realizaci tzv. 
východní variantu umíst ěné haly, tj. p ři ulici B ří Čapků. S ohledem na pot řebu Masarykovy základní 
školy užívání t ělocvi čny organizace „Sokol“ i v odpoledních hodinách pro zájmové sportovní 
kroužky, je t řeba určit zástupce m ěsta k jednání s vedením této organizace   

 
2. Na Miřejovické stráni je dokončena komunikace Trnkové ulice, je připravena k předání. V ulici Broskvové 
se jedná o některých změnách v souvislosti s tím, že rodinné domy a tedy i vjezdy do nich byly vybudovány 
před zahájením stavby komunikace a je někdy obtížné dodržet zásady potřebných spádových poměrů na 
komunikaci. Zde se jedná o to, že u jednoho z přilehlých domků bude přespádována komunikace v délce cca 
20 m pro vyhovění požadavků vlastníka tohoto domku. Dále se pokračuje v jednání s vlastníkem části 
pozemku v křižovatce ul. Broskvové s ulicí Trnkovou o prodeji či předání části pozemku pro možnost  
provedení křižovatky obou ulic. 
 
3. Příští jednání komise se uskuteční dne 30.9.2013 se zahájením jednání v 15:30 hod v kanceláři vedoucí 
Odboru územního rozvoje. 
 
 
 
 


