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Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 
 
konaného 12. 09. 2022 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. arch. Jakub Pleyer, (Severočeši Litoměřice) 
Alexandr Koráb (ODS) 
Petra Černá, host 
Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče 
Ing. Michal Kříž, pracovník odboru rozvoje města 
Ing. arch. Dominik Miko, vedoucí odboru stavební úřad, sekretář komise 
 
Nepřítomni: 
Jiří Rotter (Zelení a Piráti) 
 
Omluveni: 
Alois Kubišta, (KDU-ČSL) 
Ing. Vladimír Matys (ANO 2011) 
 
 
Program: 
Součástí programu budou tyto body: 
1) Informace o časovém horizontu rekonstrukce Dlouhé ulice 
2) Informace k VRT 
3) Informace o probíhajících a plánovaných akcích a stavbách 
 
 
 
 
 
Projednáno: 
1) Předseda komise PhDr. Filip Hrbek přivítal členy komise a zahájil její jednání. Členové 
komise schválili navržený program. 

2) Ing. Venuše Brunclíková, MBA informovala o časovém horizontu rekonstrukce Dlouhé ulice. 
Rekonstrukce stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace v ulici Dlouhá je v plánu v roce 2024. 
Následovat by měla rekonstrukce rozvodů plynu. Po dokončení plánovaných rekonstrukcí sítí 
technické infrastruktury je možné revitalizovat Dlouhou ulici, odhadovaný termín zahájení prací 
je rok 2025. 

3) Předseda komise PhDr. Filip Hrbek sdělil aktuální stav ve věci plánované vysokorychlostní 
tratě (VRT). Správa Železnic zpracovává studii proveditelnosti třech variant vedení trasy VRT. 
Ústecký kraj zahájil proces aktualizace Zásad územního rozvoje (ZÚR). Celý proces narušil 
návrh nové varianty trasy VRT – překonání Labe souběžně s mostem generála Chábery, 
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zahloubení trati pod Radobýlem a využitím Horního nádraží Litoměřice jako konečné stanice 
pro některé druhy spojů. Tato varianta vedení tratě je z mnoha důvodů nepřijatelná, což bude 
uvedeno v oficiálním stanovisku Rady města Litoměřice zaslaném na Ústecký kraj. Cílem je 
takové řešení trasy VRT včetně navazujících propojení stávajících tratí, které umožní přímé 
spojení Litoměřice – Praha. 

3) Předseda komise PhDr. Filip Hrbek a Ing. Venuše Brunclíková, MBA informovali o 
probíhajících a připravovaných investičních akcích ve městě. 
 
- Ulice Marie Pomocné – havarijní stav povrchu vozovky bude opraven včetně podkladních 
vrstev. V plánu je provedení pojezdné vrstvy v asfaltu. V rámci oprav je plánováno umožnění 
průjezdu ulicí až ke komunikaci směr Křešice. 
- Želetice – probíhá příprava turbookružní křižovatky v místě napojení ulice Mlékojedská a 
vjezdu ke Galerii Na Soutoku. 
- Pivovar – probíhají práce na rekonstrukci části areálu. 
- Hřbitov – probíhá postupná rekonstrukce, připravuje se rozšíření hřbitova východním směrem 
pro osazování kolumbárií a nová obřadní síň. 
- Ulice Lipová – probíhá realizace dešťové kanalizace. 
- Ulice Labská – probíhá realizace nového chodníku. 
- Ulice Dómská – práce na vodovodu a kanalizaci budou probíhat až do konce října t.r. 
 
 
 
 
Konec jednání: 17:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 12. 09. 2022     Zapsal: Ing. arch. Dominik Miko 


