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ZÁPIS  

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

(dále jen „KÚPUR“) 

 

Datum: 2. 4. 2019   čas jednání:  15:00 – 17:00 hod. 

Přítomni: Ing. arch. Jan Hrouda, Ivana Kurljuková, Ing. Jan Sýkora, Mgr. Bc. Tomáš Rieger, 

Ing. Markéta Kubeschová 

Tajemník:  Mgr. Pavel Nepivoda  

Omluveni:  Ing. Bc. Petr Bandas, Jan Vamberský 

Neomluveni:  0 

Hosté: Ing. arch. Martin Pospíšil, Ing. Dalibor Dařílek 

Přítomno  5 členů – komise byla usnášeníschopná 

 

Program: 

1) Organizační záležitosti 

2) Záměr obnovy chodníků v Pařížské ulici  

3) Řešení prostoru mezi Grandem a objektem Policie České republiky 

4) Podněty členů Komise 

5) 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 

- Předány výplatní pásky 

- Další jednání - úterý 14.5.2019, 15:00 
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2 - 3 Záměr obnovy chodníků v Pařížské ulici, prostor mezi Grandem a PČR 

Ing. Dařílek informoval Komisi o stavu rekonstrukce Lidického náměstí a sousedících ploch 

v souvislosti s rekonstrukcí ulice Velká Hradební a poskytl Technickou zprávu – Příloha 1, Ústí nad 

Labem – Lidické náměstí, Oprava plochy před Magistrátem města Ústí n.L., DPS, C – stavební část, 

S 01 Komunikace. V rámci dosud provedené rekonstrukce nebylo řešeno veřejné osvětlení, bude 

řešeno jako celek. 

Pařížská ul. - Podkladem pro rekonstrukci ul. Pařížské je kladečský list dle návrhu arch. Charváta, ve 

kterém byl změněn navrhovaný materiál z žuly na beton. Varianty nutno prodiskutovat s vedením 

města, předpokládané náklady – beton – 250.000 Kč, žula 1.000.000 Kč. 

Nově vybudované zelené ostrůvky – v současné době se zemina tzv. „vyžívá“, později bude osázeno. 

Plocha mezi Grandem a PČR - informován primátor 

Autobusové nádraží - dohoda s Ústeckým krajem a Českými drahami – umístění „terminálu“ v místě 

bývalého objektu tzv. „parníku“. Místo pro 4 – 5  autobusů, ČD využije v případech výluky. Dopravní 

podnik vede autobusy v rámci „okresu Ústí nad Labem po trasách MHD, dálkové autobusy jsou 

suplovány vlakovými spojeními, celkově postačí menší terminál. 

Plastika u OD Labe – bude znovu vypsána soutěž na rekonstrukci a řešení blízkého okolí plastiky. 

 

Diskuze Komise  

Pařížská 

-  diskuze nad použitým materiálem i řešením, zvážit materiál i řešení dlažby v Pařížské ul. v 

návaznosti na již opravené plochy v centru města, tak aby byl dodržen pokud možno jednotný povrch 

a řešení ploch, viz. např. plocha před nádražím ČD nebo na Mírovém náměstí,. Díky tomu by bylo 

možné zjednodušit kladecí plán na jeden druh dlažby. Vzhledem k důležitosti tohoto místa v rámci 

centra města by měl být určitě použit kvalitní materiál – kámen, i za cenu vyšší pořizovací ceny.   

- arch. Pospíšil – pokud vkládané pásky zvýší náklady tak nejsou úplně nutné, celkově lépe investovat 

více 

 

BOD  2 Pařížská – Usnesení č. 5 

Komise pro územní plánování a urbánní rozvoj Rady města po projednání 

 
A )  B e r e  n a  v ě d o m í  

1. Informace o stavu záměru oboustranné rekonstrukce chodníků v Pařížské ulici 
 

B )  D o p o r u č u j e  R a d ě  m ě s t a  
2. Zadat úpravu příslušné dokumentace rekonstrukce chodníků ve smyslu 

a) Řešení celé plochy chodníků jedním druhem dlažby 
b) Použití kvalitnější řezané žulové dlažby, shodné s dlažbou použitou např. 

před Hlavním nádražím ČD 
c) Řešení prvků pro nevidomé vhodným materiálem doplňujícím použitou 

dlažbu, bez použití nalepovacích prvků 
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d) Kultivované řešení návaznosti na okolní chodníky a plochy 
 

PRO    PROTI    ZDRŽEL SE 

     5       /        0     /       0 

 

Plocha mezi Grandem a PČR ideálně bez aut, popř. pronájem pro firmy  v Grandu + PČR pouze podél 

budovy policie, nutné řešit opravu a rekonstrukci povrchu, ideálně doplnit zeleň 

 

BOD  3 Řešení prostoru mezi Grandem a objektem Policie České republiky 

Usnesení č. 6 

Komise pro územní plánování a urbánní rozvoj Rady města po projednání 

 
 

A )  D o p o r u č u j e  R a d ě  m ě s t a  
a) Zabývat se úpravou dopravního režimu v prostoru mezi Grandem a 

objektem Policie ČR, ve smyslu maximálně možného vymístění trvalých 
parkovacích stání 

b) Zahájit v tomto smyslu jednání s PČR 
c) Nechat vypracovat architektonickou studii či projekt následné úpravy a 

rekonstrukce celého prostoru 
 

PRO    PROTI    ZDRŽEL SE 

     5       / 0     /       0 

 

Parkoviště pod MmÚ možno nabídnout jak náhradu parkovacích míst pro nájemníky Grandu a PČR 

Úklid – Atrium, prostor před cukrárnou Barborka + hřiště za blokem Hrnčířská + odstranění sedátek 

 

Dotaz ohledně nastavení tzv. „zelené vlny“ na semaforech – dle Ing. Dařílka nastavena v úseku AGIP, 

Špitálské nám. – otázka vlivu na kapacitu křižovatek 

 

Rekonstrukce Benešova mostu  

- nutná úprava dopravní situace, s ohledem na přerušení trolejí bude zvážen nákup parciálních 

(hybridních) trolejbusů  

- Zpracován projekt, existence 35 různých sítí, lávka pro pěší, doba rekonstrukce 28 měsíců, 

začátek 2022, narušení protipovodňové vany 
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Kruhová křižovatka Předlice 

- Předání staveniště 

- Doba výstavby – 41 týdnů 

 

 

4. Podněty 

0 

5. Různé 

0 

 

 
 
 
 

Zápis zapsal: Mgr. Pavel Nepivoda 

 

Se zněním zápisu souhlasí: 

Ověřovatel zápisu:  Ivana Kurljuková  

Předseda komise:  Ing. arch. Jan Hrouda 

 


