Záznam z jednání
„Komise pro urbanismus a architekturu“
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21. 6. 2022
Magistrát města Děčín
viz prezenční listina

PROGRAM
 studie okolí kostela v Bělé
 Komenského nám.
Komise se sešla v počtu 4 členů, 3 hostů. Komise nebyla usnášeníschopná, nicméně o tématech diskutovala.
Výsledkem jednání jsou doporučení, nikoli relevantní usnesení komise.
STUDIE OKOLÍ KOSTELA V BĚLÉ
Autorka studie, Ing. Veronika Hořáková, prezentovala „Studii prostoru a návrh zeleně okolí kostela sv.
Františka Xaverského, Děčín – Bělá“. Tato studie je přílohou záznamu.
Členové komise doporučují rozšířit území a zahrnout zpevněné plochy i podél SV části prostoru. Dále dávají
na zvážení prověřit úpravu lagun (konický tvar) a řešit zadržování vody v korytu potoka. Posledním námětem
byla závlaha prostoru, kterou by bylo možné zajistit ze střechy kostela, pumpou z potoka, apod.
KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ
Komise se zabývala projektem podaným v rámci participativního rozpočtu města Děčín „Sezení na travnaté
ploše na Komenského nám.“. Popis projektu je: „Seženeme palety, vyrobíme lavice, spolu s dětmi ze ZŠ
Komenského je upravíme a dáme do veřejného prostoru. Vznikne tak zatím improvizovaný prostor pro sdílení,
setkávání, výuku 3 škol v Děčíně.“
Komise doporučuje realizaci projektu a navrhuje předkladatelům pro příště „myslet ve velkém“ a využít max.
finanční limit pro předkládání projektů tak, aby se prostor rychleji rozvíjel.
Pan Scháno pustil video, ze kterého je patrný naprosto nevyhovující dopravní režim zejm. v křižovatce Boženy
Němcové / Březinova. Existují cenové nabídky na vyřešení prostoru okolo Komenského nám. z hlediska
dopravy. Pan Scháno je zašle na e-mail paní Svobodové.
Dále vzešlo doporučení charakterizovat prostor (zejm. v severní části Komenského nám.) alespoň
namalováním čar na povrchy – např. prostor pro parkování, pobytovou plochu,…
DALŠÍ JEDNÁNÍ
září 2022 od 14. hod. (přesný termín bude upřesněn)
Témata jednání:
 rekapitulace projednávaných záležitostí
 Připomínka č. 126, 127 ÚP – odloženo, komise bude o tomto bodu jednat na dalším jednání (po
předložení více informací)

Zapsala: Tereza Svobodová, tajemnice komise, v. r.

Schválil: Otto Chmelík, předseda, v. r.
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