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Zápis 

z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise územního rozvoje a městských památek 

konané dne 30.9.2019 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 

• Ing. A. Křížová, vedoucí odboru ŠKS a PP, 

• Alois Kubišta, (KDU-ČSL) 

• Jiří Rotter, (Zelení a Piráti) 

• Alexandr Koráb (ODS) 

• PhDr. Zdeněk Dušek (KSČM) 

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

• Petra Černá, host 

• Ing Jan Nejtek, vedoucí odboru stavební úřad 

• Ing. Michal Kříž, pracovník odboru rozvoje   

• Ing. arch. Dominik Miko, pracovník odboru stavební úřad  

 

Omluveni:  

• Ing. Vladimír Matys (ANO 2011) 

  

Nepřítomni: 0  

 

• Jednání řídil: PhDr. Filip Hrbek 

 

Zapisovatel: • Ing. Jan Nejtek, Ing. arch. Dominik Miko 

 

Program:  

1) Zahájení, schválení programu. 

2) Zásady reklamy a označování provozoven 

3) Autobusové zastávky ve městě 

4) Stanovení termínu dalšího jednání, různé, závěr. 
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1) PhDr. Filip Hrbek přivítal členy komise a zahájil její jednání. Členové komise schválili 

navržený program. 

 

2) Předseda komise PhDr. Hrbek představil rozpracovaný dokument Zásad reklamy a 

označování provozoven v Litoměřicích, který by měl tvořit ucelenou podobu pravidel pro 

utváření veřejného prostoru. Inspirací při vytváření zásad byla již existující pravidla 

vytvořená v Brně a Znojmě. Snahou výsledného konceptu je minimalizace textové části a 

posílení vizuální stránky. Jako předloha pro grafické znázornění jednotlivých zásad bylo 

použito průčelí domu u Červeného raka v Litoměřicích. Zásady obsahují pozitivní příklady 

reklamy a označování provozoven (pozitivní případy se nacházejí v Litoměřicích) i negativní 

příklady (negativní se nacházejí mimo Litoměřice). Zásady obsahují návody a postupy včetně 

kontaktů na pracovníky Městského úřadu Litoměřice, kteří mají povolování reklamy a 

označování provozoven na starosti. Zásady budou vyhotoveny ve dvou variantách. Plná verze 

dokumentu měla 65 stran, k dispozicí bude i verze druhá, zkrácená, která bude fungovat jako 

přehledný materiál a úvod do tématiky.  

- Ing. Křížová potvrdila, že se rozpracovaný manuál (Zásady) osvědčil při osobním jednání 

s vlastníky provozoven. Dále představila myšlenku pozitivní motivace pro majitele 

provozoven, kteří by po změně přístupu v označování provozoven měli možnost prezentace 

své provozovny v Radničním zpravodaji, dále je v jednání možnost využít celoroční dotace, 

jako dodatečné pokrytí části nákladů. 

- doc. Mužík po prostudování materiálu vyjádřil názor, že je pro výrazné zkrácení a zpřesnění 

textu manuálu, který by se měl obejít bez negativních případů. Manuál (Zásady) by měl navíc 

zahrnout označování názvů budov a upozornit na provázanost s již platnými dokumenty jako 

např. Program regenerace Městské památkové rezervace.  

- Předseda komise PhDr. Hrbek dále sdělil, že manuál bude, po jeho schválení, prezentován 

v Radničním zpravodaji, Mobilním rozhlase a životních příhodách na webové stránce Města 

Litoměřice. 

 

3) Zastávky Městské autobusové dopravy 

- Ing. Brunclíková uvedla, že stávající zastávky pro městskou autobusovou dopravu jsou 

poničené. Stávající zastávky z makrolonu jsou křehké a degradují. Rovněž je nutné nové 

označení zastávek. Nové zastávky by měly být inspirovány novou zastávkou v ulici Palachova 

– design společnosti mmcité a.s. Možností je využít pro zastávky tvrzeného skla. V prvé řadě 

budou vyměněny zastávky v ulici Na Valech a Pokratická. 

 

4) Blok informací 

- Ing. Brunclíková dále informovala o rekonstrukci pivovaru v Litoměřicích, která by měla 

být dokončena do konce tohoto roku. Nový provozovatel již spolupracuje s technology a na 

jaře příštího roku by měla začít výroba piva. 

- Ing. Křížová upozornila na vybudování bezbariérového přístupu do Základní školy 

Litoměřice Boženy Němcové 2 - nového výtahu, jehož realizace je dokončena a nyní je 

v průběhu proces kolaudace stavby. Dále Ing. Křížová informovala o rekonstrukci 

vzduchotechnického zařízení v Knihovně Karla Hynka Máchy. 

- pan A. Koráb vznesl dotaz ohledně umístění kontejnerů na kov a kontejnerů na olej. 

Předseda komise PhDr. Hrbek sdělil, že v současné době je v Litoměřicích několik kontejnerů 

na kov, které je možné vyhledat pomocí webové aplikace. Upozornil na současný problém 

s vyvážením těchto kontejnerů a uvedl, že bude nutné další kontejnery přidat. Kontejnery na 

použitý olej budou v Litoměřicích instalovány, v současné době se diskutuje, jaký typ 

kontejneru bude zvolen – existují dva možné typy, do prvního se olej přímo vlévá, do druhého 

vhazuje společně s nádobou.  
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5) Příští jednání komise se uskuteční dne 21. 10. 2019, se zahájením jednání v 15,30 hod. 

v kanceláři Ing. V. Brunclíkové v Pekařské ulici. 

 

Konec jednání: 17:10 hod. 

 

Zapsali: Ing. Jan Nejtek, Ing. arch. Dominik Miko 


