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ZÁPIS  

3. jednání Komise pro územní plánování a urbánní rozvoj Rady města Ústí nad Labem 

(dále jen „KÚPUR“) 

 

Datum: 5. 3. 2019   čas jednání:  15:00 – 17:00 hod. 

Přítomni: Ing. arch. Jan Hrouda, Ing. Bc. Petr Bandas, Ivana Kurljuková, Ing. Jan Sýkora, Jan 

Vamberský        

Tajemník:  Mgr. Pavel Nepivoda (omluven) 

Omluveni:  Mgr. Bc. Tomáš Rieger, Ing. Markéta Kubeschová 

Neomluveni:  0 

Hosté: Ing. arch. Martin Pospíšil, Mgr. Jan Husák, Ing. Lucie Sádlová 

Přítomno  5 členů – komise byla usnášeníschopná 

 

Program: 

1) Organizační záležitosti 

2) Stav příprav Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030 

3) Rekonstrukce a rozšíření železničního tělesa v úseku Krásné Březno – OC Forum 

4) Záměr obnovy chodníků v Pařížské ulici 

5) Řešení prostoru mezi Grandem a objektem Policie České republiky 

6) Různé 
 

Zahájení jednání 

Předseda komise Ing. arch. Jan Hrouda zahájil jednání. 

Program jednání  

Předseda komise Ing. arch. Jan Hrouda představil přítomným program jednání.  

Členové KÚPUR souhlasili s navrženým programem jednání, nikdo z přítomných program nedoplnil 

ani nežádal o jeho změnu. 

 

1. Organizační záležitosti 

- Předseda informoval o úspěšném projednání Statutu a jednacího řádu Komise v Radě města 

- Předány výplatní pásky jednotlivým členům Komise 
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2. Stav příprav Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030 

 

Členové KÚPUR byli informováni pozvanými zástupci Odboru strategického rozvoje o 

principech nově připravovaného Strategického plánu města.  

- nová strategie vychází z principů územního plánování a je průběžně konzultována jak 

s pracovníky územního plánování tak oddělením městského architekta 

- důraz na lokalizaci jednotlivých opatření v souladu s prostorovým uspořádáním města 

(městské centrum, lokální centra a lokality) 

- nová strategie by měla být především srozumitelná a ne pouze nesrozumitelným formálním 

dokumentem 

- nová strategie by měla stavět na základních pilířích, které budou interdisciplinární a budou 

v sobě integrovat přístupy ke všem zásadním tématům, které se jimi prolínají (doprava, životní 

prostředí apod.) 

- je nutné stavět na pozitivech a také takto město prezentovat 

- proběhlo dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo více jak 1000 respondentů 

- je plánováno veřejné projednání analytické části – duben 2019 

- strategie by měla být jedním z podkladů pro nový územní plán 

- je snaha vytvářet ve strategii především pozitivní cíle 

- strategie je zpracovávána na základě veřejné zakázky firmou KPMG 

- nová strategie by měla být hotova zhruba do června 2020 

 

Na základě prezentace byla následně v Komisi diskutována následující témata : 

- problémy města (nepořádek, sociální témata, doprava apod.) 

- zásadním tématem je oživení centra města 

- nutno podpořit někdy chybějící patriotismus 

- město by ideálně mělo, spolu se strategií, vytvořit nový vizuální styl, který by také přispěl 

k celkové změně image města 

- důležitá je dobrá propagace celého procesu včetně veřejných projednání 

- důležitá je propojenost s novým územním plánem 
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3. Rekonstrukce a rozšíření železničního tělesa v úseku Krásné Březno – OC Forum 

Jan Hrouda informoval členy Komise o plánované rekonstrukci a úpravě železničního tělesa v Ústí 

nad Labem, kdy se jedná o úpravu několika mostů v Krásném Březně (tzv. myší díra a jiné) a 

především pak úpravu kolejiště na hlavním nádraží a související nutnost přeřešit stávající most-viadukt 

pod OC Forum. V minimální variantě se bude jednat o ponechání stávající kamenné konstrukce 

s doplněním nové vrchní části. V maximální variantě může jít o zcela nový most nahrazující stávající. 

V každé z variant budou řešeny podjezdy pod tratí od OC Forum pod Větruši. Celý záměr je nyní ve 

fázi zpracování úvodní studie. Investorem je SŽDC, zpracovatelem dokumentace jsou firmy Sudop a 

Dipont. 

Celá věc byla následně diskutována s následujícím usnesením: 

 

USNESENÍ číslo 4. 

Komise pro územní plánování a urbánní rozvoj Rady města po projednání 

 
A )  D o p o r u č u j e  

1. Radě města 
Zabývat se tématem záměru rekonstrukce a rozšíření železničního tělesa v úseku Hlavní nádraží - OC 

Forum ve vztahu k urbanistickému a architektonickému řešení místa i jeho okolí, ve spolupráci 

s investorem (SŽDC) a zpracovateli projektu (Sudop, Dipont).  

PRO    PROTI    ZDRŽEL SE 

     5       / 0     /       0 

 

4. Záměr obnovy chodníků v Pařížské ulici 

Jan Hrouda informoval členy komise o již v předchozí komisi diskutovaném tématu opravy chodníků 

v Pařížské ulici, které by měly být letos realizovány. V rámci diskuze došlo ke shodě na tom, že 

tomuto pro město významnému prostoru je nutné věnovat vyšší pozornost a to jak použitím 

kvalitnějších materiálů na dlažbu (kámen), tak ideálně i hledáním komplexnějších řešení celkové 

regenerace ulice, např. formou soutěže či komplexního urbanisticko-architektonického návrhu. Na 

příští jednání bude přizván p. Ing. Dařílek, vedoucí Odboru dopravy a majetku MmÚnL. Předseda 

komise s ním celou věc v předstihu projedná a doplní případně podklady pro jednání.  

 

5. Řešení prostoru mezi Grandem a objektem Policie České republiky 

 
Jan Hrouda informoval členy komise o již v předchozí komisi diskutovaném tématu přeřešení plochy 

mezi budovou Grand a budovou Krajského ředitelství Policie, kde by bylo ideální redukovat parkovací 

stání a otevřít větší část plochy pro chodce, kterých tudy prochází každý den velké množství. Celá 

plocha by ideálně měla projít rekonstrukcí s obnovou povrchů či doplněním zeleně (stromy, květníky). 

V následující diskuzi se téma rozšířilo i na sousední prostor před vstupem do Magistrátu města, kde je 

poškozená dlažba a nevhodné dopravní řešení. Na příští jednání bude přizván p. Ing. Dařílek, vedoucí 

Odboru dopravy a majetku MmÚnL. Předseda komise s ním celou věc v předstihu projedná a doplní 

případně podklady pro jednání, např. projekt na obnovu části Lidického náměstí.  
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6. Různé 

 
Předseda komise informoval členy o účasti Ing. Dařílka na dalším jednání Komise a vyzval členy 

k předložení případných námětů na projednání s vedoucím Odboru dopravy a majetku.  Dále byla 

diskutována další témata kolem urbánního prostředí města, například stav a údržba zeleně v centru 

nebo situace kolem autobusového nádraží.  

 

 
 
 
 

Zápis zapsal: Ing.arch. Jan Hrouda 

 

Se zněním zápisu souhlasí: 

Ověřovatel zápisu:  Ivana Kurljuková  

Předseda komise:  Ing. arch. Jan Hrouda 

 


