
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Komise územního rozvoje  

konané dne 17.09.2012 od 15:30 v kanceláři vedoucí Odboru územního rozvoje Měú v Pekařské ulici  

Přítomni: 

• Mgr.V. Červín (předseda komise), 
• doc.J. Mužík 
• V. Bulíček 
• Ing. Z. Zdvořák 
• P. Pech 
• J. Moravec 
• Ing.P. Klíma 
• Ing.J. Nejtek,  

Omluven: 

• J.Vojtilová 
Nepřítomen: 

• J. Szántó 
• R.Horejsek 
• P.Remeň 

 

Jednání řídil: Mgr.V. Červín 

Zapisovatel: Ing.J. Nejtek, P.Pech 

Program: 

1. Návrh na úpravu Palachovy ulice v Litoměřicích 
2. Návrh na úpravy hřiště Fotbalového klubu Litoměřice 
3. Obnovení cesty pana H., k.ú Pokratice  
4. Výstavba komunikací a inženýrských sítí – Miřejovická stráň 

 

Konec jednání: 16:45 

Termín příštího jednání: 29.10.2012 

Zapsal: Ing.J. Nejtek, P.Pech 
 



 

1. Předseda komise seznámil členy s plánem na úpravy Palachovy ulice v Litoměřicích. Cílem 
úpravy je zvýšení kvality veřejného prostoru, jeho pobytové hodnoty a bezpečnosti pohybu 
pěších a cyklistů. Součástí plánovaných úprav je: odstranění středního dělícího pásu v části 
mezi ulicemi Tolstého a Křižíkovou, úpravy prostorů křižovatek s ulicemi Křižíkova a Palackého, 
úprava prostoru před kinem Máj, obnova stromořadí v celé délce ulice, úprava parkování . 
Způsob parkování je zatím navržen variantně – na straně jižní kolmá nebo šikmá stání a na 
severní straně stání podélná.  Změny by doznalo také napojování jednotlivých ulic úpravou 
dopravních pruhů. Tím je možné z ploch vozovek vyčlenit nově plochy pro  chodce a zeleň. 
Přechody vozovek pak upravit  tak, aby vyhovovaly současným požadavkům ČSN, zejména 
ČSN 736110 – Projektování místních komunikací. V místě křižovatky Palachovy s ulicí 
Křižíkovou tak  vznikne  plocha, kterou je možno využít pro umístění podzemních kontejnerů 
pro tříděný odpad.                                                               
Realizace navržených úprav bude rozvržena do čtyř etap: Sovova – Tolstého, Tolstého – 
Křižíkova, Křižíkova –Resslova a Resslova -  Masarykova.  
Úpravou dopravního řešení ulice dojde k jejímu zklidnění - znesnadnění rychlého projíždění. 
Z toho důvodu nebude také třeba v této zklidněné ulici dále uvažovat se zvláštními pruhy pro 
cyklisty. Nedílnou součástí úprav ulice bude výsadba nových stromů. Bylo vysvětleno, že 
jednotlivé pečlivě vybrané druhy stromů budou zajištěny pro všechny realizační etapy již v první 
etapě  tak, aby celá ulice nakonec tvořila jeden celek.  V návaznosti na tyto plánované úpravy 
se doporučuje provést dopravní opatření v ulici Palackého – počítat pouze s jednosměrným 
provozem automobilů, také s ohledem na její šířkové uspořádání. Naopak šířkové poměry 
v ulici Křižíkově umožňují ponechat ji jako obousměrnou. 
Komise doporučuje zahájit projektovou přípravu navržených úprav s tím, že by začátek první 
etapy realizace mohl být v roce 2014. 
 

2. Kopie části zápisu z minulého jednání komise - Doc. Mužík informoval komisi o kontrole návrhu 
úpravy hřišť Fotbalového klubu Litoměřice. Jednalo se o návrh úpravy tréninkového hříště 
osazením umělého povrchu, dále na jižní straně vybudování další hrací plochy (zřejmě 
nevhodně umístěné a nedostatečných parametrů). Dle tohoto návrhu je zřejmé, že zde 
neexistuje koncepce rozvoje hřiště. Správnou vizí rozvoje hřiště a tedy i klubu by mělo být 
odstranění marketu Kaufland a následné rozšíření ploch pro sport. Jako příklad může sloužit 
fotbalový stadion v Uherském Hradišti. Poté by mohly být napraveny chyby minulosti – 
nevhodně umístěná hřiště v důsledku výstavby Kauflandu (viz umístění hlavního a tréninkového 
hřiště). Otázkou na závěr je, zda budovat chybně umístěné tréninkové hřiště. 
Konec kopie. 
Ve smyslu zápisu z minulého jednání komise výše uvedeného, se odvinul průběh opětovného 
projednání tohoto bodu jednání. Znovu byl potvrzen názor přítomných, že k zásadnímu 
znehodnocení stadionu došlo změnou územního plánu města Litoměřice a umístěním marketu 
Kaufland na ploše dříve určené pro sport. Znovu byla položena otázka, zda má smysl vkládat 
finanční prostředky do hřišť, která nemají vhodné zázemí. K tomu bylo dále poznamenáno, že 
z hlediska uživatele je trénink na hřišti, které má jiné parametry, než hřiště určené pro zápasy 
věcí minimálně nevhodnou. Jedná se zejména o orientaci hráčů, dále o odhady vzdáleností a 
periferní vidění a další návyky.  
Návrh počítá se zkrácením hlavního hřiště a tím znovu zvyšuje již tak nevhodné excentrické 
umístění tohoto hřiště vůči tribuně. Tréninkové hřiště navazuje na hřiště hlavní na 
severovýchodní straně. Je ovšem, jak již bylo zdůrazněno, jinak orientováno vůči světovým 
stranám, výrazně jiných rozměrů a proto nevhodné. 
Komise s návrhem nesouhlasí zvýše uvedených důvodů – viz nevhodné rozměry, nevhodná 
orientace a umístění. 
 

3. Obnovení cesty k pozemku pana H., Litoměřice. Po projednání požadavku na obnovu cesty 
komise nesouhlasí se splněním požadavků. Přístup k pozemku žadatele je možný jinudy. Bylo 
konstatováno, že ačkoliv se v dané lokalitě nacházejí pozemky ve vlastnictví města a tyto tvoří 
souvislý pruh vedoucí k pozemku ve spoluvlastnictví žadatele, tvoří tyto spolu s ostatními 
souvislou plochu intenzivně využívanou k zemědělské činnosti. Dále bylo konstatováno, že 
v platné územně plánovací dokumentaci není cesta nijak vyznačena a pozemky na nichž je 
vyžadováno jejich obnovení, tvoří součást plochy nezastavěného území s využitím pro 
zemědělské účely. 
Vzhledem k výše uvedenému nedoporučuje komise, aby město cestu na své náklady zaměřilo, 
obnovilo a následně udržovalo. 
 



4. Předseda komise závěrem informoval o: 
- problematice výstavby nových komunikací na Miřejovické stráni včetně inženýrských sítí 
- přípravě a realizaci parku v rámci miř. stráně , který by měl být realizován v souvislosti 
s poskytnutím dotace 
- vydání změny č. 2 územního plánu Litoměřic, která bude projednávána při jednání 
zastupitelstva města dne 4.10. 2012.  
 


