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ZÁPIS  

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

(dále jen „KÚPUR“) 

 

Datum: 9. 7. 2019   čas jednání:  15:00 – 16:30 hod. 

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

Vamberský 

Tajemník:  Mgr. Pavel Nepivoda  

Omluveni:  Ing. Markéta Kubeschová, Ing. Bc. Petr Bandas 

Neomluveni:  0 

Hosté: Ing. Jiří Valenta 

Přítomno  5 členů – komise byla usnášeníschopná 

 

Program: 

1) Organizační záležitosti 

2) Témata z oblasti územního rozvoje a veřejného prostoru členů komise 

3) 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. 

poznámky zapisovatele 

 

1. Organizační záležitosti 

 Doplnit na web města správné znění Jednacího řádu a statutu Komise a termíny 

jednání Komise pro 2. pololetí (doplněno) 

 Doplnit na web termíny jednání 2. pol. 2019 (doplněno) 

 Doplnit na web usnesení (bude doplněno) 

 přenos usnesení Komise do Rady města? Ing. Eva Fialová? 
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2. Témata z oblasti územního rozvoje a veřejného prostoru členů komise 

 

1) Reklama – výstupy z pracovní skupiny budou zprostředkovány Komisi 

2) Doprava, parkování, zeleň, veřejná prostranství, menší vs. větší projekty 

a. Zapojení UJEP do úpravy a kultivace veřejných prostranství 

b. Parkování – návrh p. Vedrala na umístění parkovacích domů (kdo má 

k dispozici?) –  

i. územní plán neumožňuje nekoncepční umisťování a rozšiřování 

parkovacích ploch v rámci sídlištní zeleně, v územním plánu nová 

parkoviště pouze na Skalce a v Mojžíři 

ii. nutno řešit v novém územním plánu 

iii. proběhlo vytipování ploch pro umístění ramp jako druhého podlaží 

parkoviště,  

iv. možná další řešení – zbytkové volné zastavitelné plochy občanské 

vybavenosti, nevyužívané zpevněné plochy atp. 

 

c. Zeleň – dendrologie – Nadace Proměny 

i. Smetanovy sady – plocha naproti vstupu do hotelu Clarion 

ii. Park Republiky, Mánesovy sady, Vrchlického sady, Park Míru 

(probíhá revitalizace) 

d. Plochy Střekov – Sallerova výstavba 

e. Střekovské nábřeží 

f. Opuštěné budovy - přizvat na jednání Komise nám. Vlacha 

g. Blok 004 

h. Česká Beseda 

i. Náměty p. Macha 

 

3) Městský mobiliář – jednotný pro město nebo jeho části 

4) Fiche – zásobníky projektů a záměrů 

5) Kultivace Předlic – např. nám. Prokopa Velikého – projekt revitalizace (v září 

bude projednáváno v Zastupitelstvu města ÚnL) 8 mil. Kč z prodeje pozemků 

Centropolu – Karel Karika ??? 

6) Areál Větruše – realizace, etapizace - zatím nechystá, není ani PD (ve schváleném 

rozpočtu jsou pouze fin. prostředky na PD), je zpracován dendrologický průzkum, 

OIUP zpracovalo rozbor po jednotlivých „sportovních atrakcích“ (všechny plusy x 

mínusy, vazby na okolí, vyvolané investice,…)   bude rozhodovat vedení, co se 

bude projektovat  

nutná ještě koordinace s výhledem aktivit pana Růžičky (Ústecké podzemí) 

7) Cyklotrasy, cyklostezky – cyklokoordinátor Míra Veselý, trasa kolem městského 

stadionu nepřipravuje se realizace 

8) Vzhled stánků na tržnici – jednotné pojetí? 

9) Jednání se starosty městských obvodů 

 

Mgr. Rieger 
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- Prostor „Zanádraží“ – instalace zvukové clony k I/13? 

- Atraktivita města pro občany je úkolem města – je třeba najít důvody, proč by měli 

Ústečané chtít jít do města, a tyto jim zprostředkovat - program akcí, výstav, 

koncertů atp., podpora vznikání zahrádek u restaurací a kaváren  

o Osvěžovny 

- Prostory Letního kina – zázemí pro občerstvení? (přizvání ředitele Kulturního 

střediska ÚL ?) 

Další příklady realizace dobrého záměru 

o „Pražská židle“ 

o Pikniková místa 

o bývalý Union ve Všebořicích – „Krafárna“ 

 

Závěr: 

Příprava témat na jednání Komise dne 3. 9. 2019 

- Jan Vamberský - Park Republiky 

- Ing. Jiří Valenta – pikniková místa 

- Ivana Kurljuková – parkování 

- Arch, Jan Hrouda – městský mobiliář, parky, předzahrádky 

- Ing. Jan Sýkora – Severní Terasa, přechod OD Albert 

- Mgr. Bc. Tomáš Rieger – Letní kino 

 

Na jednání 3.9. přizvat nám. Tošovského a p. Ivana Dostála ??? 

 

Další poznámky 

Zřízení funkce Krajský architekt – ing. arch. Beneš (městský architekt Děčína) 

 

 

 

 

3. Různé 

0 

 

 
 
 
 

Zápis zapsal: Mgr. Pavel Nepivoda 

 

Se zněním zápisu souhlasí: 

Ověřovatel zápisu:  Mgr. Bc. Tomáš Rieger  

Předseda komise:  Ing. arch. Jan Hrouda 

 

 


