
 

 
 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise územního rozvoje a 
městských památek 
 

 
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 
 
konaného 09. 01. 2023 od 15:30 v kanceláři Ing. Venuše Brunclíkové, MBA, Městský úřad 
Litoměřice, odbor územního rozvoje 
 

Přítomni: 
PhDr. Filip Hrbek, předseda komise (ODS) 
Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc, městský architekt 
Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí odboru územního rozvoje 
Jiří Rotter (Více pro Litoměřice) 
Radek Šíma (ANO 2011) 
Ing. Miroslav Janošík (Naše Litoměřice) 
Pavel Remeň (SPD) 
Ing. Michal Kříž, pracovník odboru rozvoje města 
Ing. arch. Dominik Miko, vedoucí odboru stavební úřad, sekretář komise 
 
Nepřítomni: 
Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče 
Jaroslav Růžička (KSČM) 
 
Omluveni: 
Ing. arch. Jakub Pleyer, (Severočeši) 
 
 
Program: 
1) Představení členů komise 
2) Seznámení nových členů s agendou komise 
3) Úkoly komise plynoucí ze záměrů nového vedení města 
4) Rekapitulace probíhajících a již schválených investičních akcí  
5) Stanovení termínu dalšího jednání 
 
 
Projednáno: 
1) Předseda komise PhDr. Filip Hrbek přivítal členy komise a zahájil její jednání. Členové 
komise se vzájemně představili. 

2+3) Předseda komise PhDr. Filip Hrbek seznámil nové členy s agendou komise územního 
rozvoje a městských památek a upozornil na možnost podávání námětů ke komisi, které 
budou následně projednány s radou města. 

4) Ing. Venuše Brunclíková, MBA informovala o probíhajících a již schválených investičních 
akcích: 

- Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití: V současnosti je 
vysoutěžen budoucí nájemce, v regenerované budově bude umístěna potravinářská výroba. 
- Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171: Konec prací na budově je plánován ke konci roku 
2023. Následně by měla probíhat úprava expozic muzea, jejíž investorem bude Ústecký kraj. 
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- Kulturně kreativní centrum – rekonstrukce budovy VUSS: Akce je připravena a čeká na 
schválení dotace. 
- Prostupné bydlení Želetice – stavební úpravy sociálních služeb a stavební úpravy na sociální 
bydlení ubytovny v Želeticích: Akce je připravena a čeká na schválení dotace. 
- Další připravené akce k realizaci jsou: Revitalizace lesoparku Mostná hory, Parkovací dům 
Růžovka, Snížení energetické náročnosti VO a Revitalizace bývalé manipulační plochy ČD v ul. 
Husova na parkoviště s propustným povrchem – úprava veřejného prostoru na parkoviště 
Parkoviště Husova. 
- V plánu na rok 2023 jsou i nové komunikace, a to v ulicích K. Světlé, Jarní a Trnková, Bójská, 
Březová. 
 
Výpis všech plánovaných akcí pro rok 2023 včetně rozpočtů a termínů realizací je veřejně 
dostupný na webu města Litoměřice v Akčním plánu 2023: 
https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/AkcniPlan-2023.pdf 
 
Ing. Venuše Brunclíková, MBA dále 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. 
 
5) Závěrem předseda komise PhDr. Filip Hrbek určil termín příštího jednání na 13.2.2023 
v 15:30 v kanceláři Ing. Venuše Brunclíkové, MBA, Městský úřad Litoměřice, odbor územního 
rozvoje s tím, že na programu budou informace o plánovaných dopravních stavbách, jejichž 
investorem není město Litoměřice. 

 
 
 
 
Konec jednání: 17:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 09. 01. 2023     Zapsal: Ing. arch. Dominik Miko 


