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Zápis 

z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise územního rozvoje a městských památek 

konané dne 28.1.2019 od 15,30 hod v kanceláři Ing. V. Brunclíkové, 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 rozvoje  

• Alois Kubišta, (KDU-ČSL) 

• Ing. arch. Jakub Pleyer, (Severočeši Litoměřice) 

• Jiří Rotter, (Zelení a Piráti) 

• Ing. Vladimír Matys (ANO 2011) 

• Alexandr Koráb 

• Petra Černá, host 

• Ivona Hohenbergerová (zastupující Ing. A. Křížovou) 

• Ing. Michal Kříž, pracovník odboru rozvoje města   

• Ing. Jan Nejtek, vedoucí odboru stavební úřad, sekretář komise 

• Ing. arch. Dominik Miko, pracovník stavebního úřadu  

 

Omluveni: 0 

Nepřítomni: PaedDr. Zdeněk Dušek (KSČM) 

 

• Jednání řídil: PhDr. Filip Hrbek 

 

Zapisovatel: Ing. Jan Nejtek 

 

Program:  

Návrh programu jednání KRM byl členům komise zaslán dne 22. 1. 2019. Jednalo se o tyto 

body: 

1) Zahájení, schválení programu. 

2) Parkování ve městě – podklady GIS, workshop architektů. 

3) Tvorba manuálu reklamy v MPR – informace, harmonogram. 

4) Blok informací – osvětlení památek, pojmenování prostranství po F. Holzmannovi 

(další postup), třídění odpadu v Infocentru, další plánované investiční akce.  

5) Rámcové stanovení termínu dalšího jednání, různé, závěr. 

 

 

1) PhDr. Filip Hrbek přivítal členy komise a zahájil její jednání. Členové komise schválili 

navržený program 

 

2) Parkování ve městě – podklady GIS, workshop architektů 

- V současné době vznikají podklady GIS mapující parkovací místa ve městě. Hotové jsou 

podklady pro sídliště Kocanda a pro východní část Pokratic. Mapováním by měly vzniknout 
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podklady pro celé město s přehledem oficiálních parkovacích míst na pozemcích města. 

V sídlišti Kocanda bylo mapováním zjištěno 228 parkovacích míst a v Pokraticích 568 

parkovacích míst. Skutečný počet automobilů parkujících v daných lokalitách přesahuje 

v řádech desítek skutečný počet míst určených k parkování. 

- Tato skutečnost navozuje otázku potřeby komplexního řešení parkování v celých 

Litoměřicích společně s možností budování parkovacích domů a jejich financování. Jednou 

z variant financování je návrh nabízet projekty soukromým investorům. 

- Ing. arch. Jakub Pleyer oznámil, že začátkem zimního semestru t.r. vznikne workshop pro 

mladé architekty, který se bude týkat parkovacích domů a jejich možného řešení jako 

multifunkčních staveb. 

- doc. Mužík zmínil nutnost vytvoření koncepčního řešení parkování. Vhodné bude využití 

více menších objektů parkovacích domů, s tím, že u parkovacích objektů v blízkosti 

historického centra bude vhodné využít automatických zakládacích systémů, které umožňují 

maximální využití prostoru parkovacího domu.  

- Ing. Brunclíková upozornila, že je nutné postupně rozšiřovat zpoplatnění parkování i 

v dalších ulicích, tedy rozšířit parkovací placené zóny.  

- Jako příklad pro řešení parkování vedle historického centra může posloužit současná 

parkovací plocha u ulice Na Valech mezi objektem pošty a objektem Okresního soudu. Zde 

by bylo možno vybudovat polyfunkční dům se zabudovaným zakládacím systémem. 

 

3) Tvorba manuálu reklamy v MPR 

- danou problematikou se již zabývala městská část Brno střed, která nechala vypracovat 

online dostupný manuál pro sjednocení reklamy a výloh obchodů. Město Litoměřice se vydá 

obdobnou cestou ke kultivaci a zpříjemnění veřejného prostoru a vypracuje vlastní návod, jak 

postupovat při úpravě reklamních ploch a nápisů ve městě. Motivace pro majitele obchodů a 

budov bude spočívat ve formě dotačního programu, který by měl být předložen zastupitelstvu 

ke schválení v září či říjnu tohoto roku.  

Je zřejmé, že každé město je specifické a je možné se inspirovat podle pozitivních příkladů i 

ze zahraničí. Kvalita jednotlivých staveb pak vytváří kvalitu celého prostoru. Do přípravy 

manuálu pro MPR se mohou zapojit všichni členové komise. 

  

4) Blok informací – osvětlení památek, pojmenování prostranství po F. Holzmannovi (další 

postup), třídění odpadu v Infocentru 

- osvětlení památek by mělo probíhat decentní formou, bez oslnivých světel a jen po 

omezenou dobu večer po setmění. V noci by mělo být osvětlení vypnuté. 

- komise se usnesla na pojmenování městské tržnice jako tržnice Felixe Holzmanna, návrh 

bude předán (po získání souhlasu rodiny) k odsouhlasení Radě města a následně k projednání 

a odsouhlasení při jednání Zastupitelstva města. 

- informace – v infocentru byly umístěny nádoby na tříděný odpad 

Konec jednání: 17:25 hod. 

Termín příštího jednání komise – 11.3.2019, se zahájením jednání komise v 15,30 hod 

v kanceláři Ing. Brunclíkové.  

Program jednání bude dále doplněn a upřesněn dle nutnosti projednání dalších potřebných 

podnětů a akcí. 

 

Zapsal: Ing. Jan Nejtek 


