
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Komise územního rozvoje  

konané dne 14.10.2013 od 15:30 hod v kanceláři vedoucí Odboru územního rozvoje  

Přítomni: 

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

 
Omluven: -- 
  
Nepřítomen: 

• Jan Szántó 
• René Horejsek 
• Vladimír Bulíček 

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

Program: 

1. Úpravy ulic Broskvové a Trnkové 
2. Přeložka vedení VN na „Miřejovické stráni“ 
3. Návrh výstavby tělocvičny u Masarykovy základní školy 
4. Návrh výstavby haly na výstavišti Zahrada Čech 
5. Příští jednání komise 

 
Konec jednání: 17:15 hod. 

Termín příštího jednání: 2. prosince 2013 

 

Zapsal: Ing. Jan Nejtek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Byly dokončeny výškové úpravy Broskvové ulice dle požadavků majitelů přilehlých nemovitostí. 
Není dokončena  křižovatka ulic Trnkové a Broskvové s ohledem na to,  že nejsou uzavřena 
jednání s majitelem pozemku v ulici Trnkové, jehož se stavba týká. 

2. Na základě podnětu některých vlastníků pozemků na „Miřejovické stráni“, které přetíná stávající 
vrchní vedení VN, byl projednán jejich návrh na to, aby město Litoměřice financovalo uložení 
tohoto vedení do země. Komise doporučuje, aby se město Litoměřice podílelo na financování 
této stavby pouze v rozsahu, který by se týkal poměrné části délky vedení, jež je umístěno nad 
pozemky ve vlastnictví města Litoměřice. 

3. Po projednání návrhu výstavby tělocvičny u Masarykovy základní školy se komise přiklání 
k tomu, aby byla navržena tělocvična rozměru pro školní použití, nikoli velikosti vyhovující hrací 
ploše pro floorball. Pro tyto potřeby odkazuje komise na plánovanou výstavbu haly na výstavišti 
Zahrada Čech. 

4. Víceúčelová hala na výstavišti Zahrada Čech.Investorem haly bude město Litoměřice s ohledem 
na vlastnictví pozemků potřebných pro tuto stavbu, přípravu provede společnost Zahrada Čech 
s.r.o., město Litoměřice požádá o dotaci na výstavbu navrhované haly z ROP Severozápad. 

5. Příští jednání komise – poslední v tomto roce, se uskuteční ve Vikárce, se zahájením jednání 
v 15,00 hod dne 2.12.2013. 

 
 
 
 


