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MĚSTO LITOMĚŘICE 

PROGRAM 

na 3. schůzi Zastupitelstva města Litoměřice, 
která se konala dne 21.04.2022 od 16:00 hodin 

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 

 
Program: 
A) Procesní body 1 

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu 

2 - Schválení zápisu minulého jednání  
3 - Kontrola plnění bodů  
4 - Doplnění/stažení bodů programu  
5 - Hlasování o programu  
  
B) Odbor ekonomický 

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV 

7 - Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2021  
8 - Změna zřizovací listiny PO TSM  
  
C) Odbor územního rozvoje 

9 - Vydání změny č.3 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy 

10 - Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 4040 v k.ú. Litoměřice  
  
D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 

11 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 
2022 - dotace nad 50 tis. Kč 

12 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2022 - dotace nad 50 tis. Kč  
13 - Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s.  
14 - Poskytnutí navýšení dotací na celoroční činnost sportovním spolkům  
15 - Schválení Dodatku č. 1 ke zřizovací listině - PO MKZ v Litoměřicích  
16 - Nová zřizovací listina PO Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích  
17 - Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2022  
  
E) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
18 - Dotační program “Podpora sociálních služeb pro rok 2022“ 
19 - Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města  
  
F) Odbor životního prostředí 
20 - Vyřazení pohledávky firmy RENTCENTRUM, spol. s r. o. - výstavba dopravního hřiště 

  
G) Útvar obrany a krizového řízení 
21 - Poskytnutí dotace pro Územní odbor Litoměřice HZS Ústeckého kraje 
  
H) Kancelář starosty a tajemníka 

22 - Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích 

23 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba 
nočního klidu  

  
I) Odbor správy nemovitého majetku města 

24 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích 

25 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích  
26 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/36, jehož součástí je stavba bez čp/če v k.ú. 

Litoměřice  
27 - Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3886/11 v k.ú. Litoměřice  
28 - Doplnění záměru směny pozemků města se spol. GL Development s.r.o. 
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29 - Směna pozemku parc.č. 17/4 za pozemek parc.č. 53/18 ve vlastnictví města, v k.ú. 
Pokratice  

30 - Prodej pozemku parc.č.4905/3 o výměře 315 m2 v k.ú. Litoměřice  
31 - Prodej pozemku parc.č. 4905/5 o výměře 446 m2 se zřízením VCB v k.ú. Litoměřice  
32 - Prodej pozemku parc.č. 2115/8 v k.ú. Litoměřice  
33 - Částečná revokace usnesení č. 22/1/2021 ze dne 4.2.2021 majetkoprávní dořešení v 

rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad 
Labem“  

34 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace  
35 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 827/19 v k.ú. Litoměřice  
36 - Bezúplatný převod nezapsaného pozemku parc.č. 4866/1 v k.ú. Litoměřice  
37 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice  
  
J) Procesní body 2 

38 - Informace 

39 - Interpelace  
40 - Diskuze  
41 - Závěr 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 1

Název bodu: Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac.
předsednictva a ověřovatelů zápisu

Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Šimková

Důvodová zpráva:

Návrh usnesení:

usnesení č. 23/3/2022

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání.

usnesení č. 24/3/2022

ZM volí ověřovatele zápisu dnešního jednání.

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 2
Název bodu: Schválení zápisu minulého jednání
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Šimková

Důvodová zpráva:

Návrh usnesení:

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 3
Název bodu: Kontrola plnění bodů
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Šimková

Důvodová zpráva:

Návrh usnesení:

Příloha č. 1: Report_vybranych_ukolu.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Mgr. Václav Červín

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1245?name=Report_vybranych_ukolu.pdf
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Report úkolů zastupitelstva
Číslo úkolu Název
Vytvořeno Jednání č. Bod č. Usnesení č. Číslo materiálů Stav
Splnit do Zadavatel Řešitelé
Poznámky - Datum Vložil Text poznámky

UKOL-ZM-0199 Finanční pomoc Ukrajině
14.04.22 2 6 22/2/2022  Splněný
15.04.22 Bc. Martina Skoková I. Zalabáková (Splnil)
14.04.22 I. Zalabáková (řešitel) Důvod splnění: SPLNĚNO - finanční prostředky odeslány.

_________
Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/Rok jednání
14.04.2022 11:23:51 | Portál pro Radu a Zastupitelstvo města Litoměřice / © 2014 - 2022 DATRON, a.s. | www.datron.cz

https://eraz.litomerice.cz/https:%5C%5Cwww.datron.cz
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 4
Název bodu: Doplnění/stažení bodů programu
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Šimková

Důvodová zpráva:

Návrh usnesení:

usnesení č. 25/3/2022

ZM stahuje bod č. 28 - Směna pozemků města (dle nezapsaných GP) za pozemky parc.č. 5226/1 a
5226/2 v k.ú. Litoměřice. ZM doplňuje bod č. 28 do bodů záměrů - Záměr směny pozemků města
parc.č. 5226/1 a 5226/2 v k.ú. Litoměřice.

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 5
Název bodu: Hlasování o programu
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Šimková

Důvodová zpráva:

Návrh usnesení:

usnesení č. 26/3/2022

ZM schvaluje program dnešního jednání.

Příloha č. 1: Pozvanka_na_3._ZM_21.4.2022.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1248?name=Pozvanka_na_3._ZM_21.4.2022.pdf
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MĚSTO LITOMĚŘICE 

POZVÁNKA 

na 3. schůzi Zastupitelstva města Litoměřice, 
která se koná dne 21.04.2022 od 16:00 hodin 

Kulturní a konferenční centrum v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 

 
Program: 
A) Procesní body 1 

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu 

2 - Schválení zápisu minulého jednání  
3 - Kontrola plnění bodů  
4 - Doplnění/stažení bodů programu  
5 - Hlasování o programu  
  
B) Odbor ekonomický 

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV 

7 - Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2021  
8 - Změna zřizovací listiny PO TSM  
  
C) Odbor územního rozvoje 

9 - Vydání změny č.3 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy 

10 - Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 4040 v k.ú. Litoměřice  
  
D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 

11 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 
2022 - dotace nad 50 tis. Kč 

12 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2022 - dotace nad 50 tis. Kč  
13 - Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s.  
14 - Poskytnutí navýšení dotací na celoroční činnost sportovním spolkům  
15 - Schválení Dodatku č. 1 ke zřizovací listině - PO MKZ v Litoměřicích  
16 - Nová zřizovací listina PO Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích  
17 - Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2022  
  
E) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
18 - Dotační program “Podpora sociálních služeb pro rok 2022“ 
19 - Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města  
  
F) Odbor životního prostředí 
20 - Vyřazení pohledávky firmy RENTCENTRUM, spol. s r. o. - výstavba dopravního hřiště 

  
G) Útvar obrany a krizového řízení 
21 - Poskytnutí dotace pro Územní odbor Litoměřice HZS Ústeckého kraje 
  
H) Kancelář starosty a tajemníka 

22 - Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích 

23 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba 
nočního klidu  

  
I) Odbor správy nemovitého majetku města 

24 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích 

25 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích  
26 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/36, jehož součástí je stavba bez čp/če v k.ú. 

Litoměřice  
27 - Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3886/11 v k.ú. Litoměřice  
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28 - Směna pozemků města (dle nezapsaných GP) za pozemky parc.č. 5226/1 a 5226/2 v 
k.ú. Litoměřice  

29 - Směna pozemku parc.č. 17/4 za pozemek parc.č. 53/18 ve vlastnictví města, v k.ú. 
Pokratice  

30 - Prodej pozemku parc.č.4905/3 o výměře 315 m2 v k.ú. Litoměřice  
31 - Prodej pozemku parc.č. 4905/5 o výměře 446 m2 se zřízením VCB v k.ú. Litoměřice  
32 - Prodej pozemku parc.č. 2115/8 v k.ú. Litoměřice  
33 - Částečná revokace usnesení č. 22/1/2021 ze dne 4.2.2021 majetkoprávní dořešení v 

rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad 
Labem“  

34 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace  
35 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 827/19 v k.ú. Litoměřice  
36 - Bezúplatný převod nezapsaného pozemku parc.č. 4866/1 v k.ú. Litoměřice  
37 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice  
  
J) Procesní body 2 

38 - Informace 

39 - Interpelace  
40 - Diskuze  
41 - Závěr 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 6
Název bodu: Rozpočtová opatření dle doporučení FV
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze

Návrh usnesení:

usnesení č. 27/3/2022

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 5.4. 2022 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: zapis_z_jednani_FV_5_4_2022.pdf
Příloha č. 2: FV2.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Ing. Radek Lončák MBA

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1232?name=zapis_z_jednani_FV_5_4_2022.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1233?name=FV2.pdf


  

 

 

Finanční výbor 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

podatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 
www.litomerice.cz 

T: 416 916 111 
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958 
Č. účtu: 19-1524471/0100 

 

Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

konaného dne 5.4. 2022 v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice 

 
Přítomni:  
Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
Mgr. Jan Fibich  
Ing. Jan Hrkal 
Ing. Marek Kocánek 
Ing. Libuše Křížová 
 
 
Omluveni:  
Mgr. Tomáš Vytlačil 
Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA 
 
 
 
 
Jednání řídil: Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
 
 
 
Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 

 
 
 
 
 
Konec jednání: 17:15  

Termín příštího jednání: 7. 6. 2022 od 16:00 h v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ 
Litoměřice  

 
 
 
      
Zapsala: Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí ekonomického odboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:podatelna@litomerice.cz
http://www.litomerice.cz/


  

 

 

Finanční výbor 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

podatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 
www.litomerice.cz 

T: 416 916 111 
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958 
Č. účtu: 19-1524471/0100 

 

 
 
Hosté:  
vedoucí odborů – Ing. Brunclíková, Ing. Křížová, Ing. Gryndler, Ing. Lachman 
 
Projednáno: 

Ad 1. Návrhy na rozpočtová opatření 
Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtových opatření níže 
uvedených odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí 
položkovou kontrolu obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku. 
 
Dotace 2022 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)  
 
Odbor ekonomický – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku města – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prostředí – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Útvar PROLIDI – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    

mailto:podatelna@litomerice.cz
http://www.litomerice.cz/


  

 

 

Finanční výbor 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

podatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 
www.litomerice.cz 

T: 416 916 111 
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958 
Č. účtu: 19-1524471/0100 

 

celkem navržená rozpočtová opatření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 

celková výše rozpočtových opatření ve výši 3 708 tis. Kč, z toho: 

předfinancování dotací ve výši 2 mil. Kč 

Ad 2. Různé: 

vývoj daňových příjmů za 1–3/2022:    
- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) 

vyšší o cca 3,5 mil. Kč (tj. + 4 %), z toho zejména: 

• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca – 3,6 mil. Kč (- 19 %) 

• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 7,4 mil. Kč (+ 17 %) 
 

 

 

 
 
 ověřil – Ing. Radek Lončák, MBA  
 

 

 

 

Přílohy:  
 

• Návrhy rozpočtových opatření  

• Daňové příjmy za 1–3/2022 

 

 

 

 

 

 
Rozdělovník:   

• 1x Ing. Lončák, MBA – předseda FV 

• 1x členové FV 

• 1x vedení města 

• 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO 

• 1x rozpočtářka 

• 1x vnitřní audit 

• 1x sekretariát 
 

mailto:podatelna@litomerice.cz
http://www.litomerice.cz/


původní změna nový původní změna nový

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 83 256 412,70 -4 355 045,07 78 901 367,63

13013/6156 Centrum Srdíčko - dětská skupina - JESLIČKY 0,00 762 850,00 762 850,00 0,00 762 850,00 762 850,00 Centrum Srdíčko - dětská skupina - JESLIČKY 13013/6156

13305/6156 Centrum Srdíčko - denní stacionář 0,00 496 400,00 496 400,00 0,00 496 400,00 496 400,00 Centrum Srdíčko - denní stacionář 13305/6156

62501/3516 NSA - účel.dot. "Výměna mantinelů - Kalich aréna" 0,00 1 159 391,00 1 159 391,00

13010/6300 st.přísp.na výkon pěstounské péče 2 336 000,00 -230 000,00 2 106 000,00

62501/3518 NSA  - Atletický ovál a hřiště - ZŠ Havlíčkova - inv. 0,00 5 333 065,00 5 333 065,00 0,00 5 333 065,00 5 333 065,00 NSA  - Atletický ovál a hřiště - ZŠ Havlíčkova - inv. 62501/3518

7 619 000,00 -5 333 065,00 2 285 935,00 Atletický ovál a hřiště - ZŠ Havlíčkova - VZ 3012/3518

3 000 000,00 2 000 000,00 5 000 000,00 OP Zaměstnanost - realizace projektu LOKAL 13013/2101

98071/2000 volby do parlamentu 2021 - finanční vypořádání 0,00 92 589,07 92 589,07

85 592 412,70 3 259 250,00 88 851 662,70 10 619 000,00 3 259 250,00 13 878 250,00Celkem Celkem

DOTACE r. 2022  

P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

N á z e v ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá za:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 78 901 367,63 -307 000,00 78 594 367,63

2 1003/1000 TSM - fin. vypořádání neinv.přísp. na provoz 2021 0 307 000 307 000

78 901 368 0 78 901 368

ÚZ/ORG

původní změna nový

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Finanční vypořádání neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace ke zřizovateli za rok 2021.

1 O finanční prostředky ve výši 307 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

5.4.2022

ekonomický odbor

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

C e l k e m 

22.3.2022

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Iveta Zalabáková

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 78 594 367,63 117 000,00 78 711 367,63

2 2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč.popl.a ost.příjmy 700 000 -460 000 240 000

3 2807/2000 ostatní příjmy 0 400 000 400 000 pol. 2324

4 8811/2000 odtahy vozidel, vraků a opuštěných vozidel - příslušenství 0 60 000 60 000

5 2807/2000 ostatní příjmy 400 000 239 000 639 000

79 694 368 356 000 80 050 368

ÚZ/ORG

původní změna nový

6 2301/2300 spotřební materiál, hadice, savice, ND na auta 95 000 30 000 125 000

7 2309/2300 úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. techniky 192 000 26 000 218 000

8 2023/2000 výbory, komise - občerstvení 80 000 21 000 101 000

9 2019/2500 fond starosty (občerstvení, dárky) 270 000 -21 000 249 000

10 2014/2000 havárie opěrné zdi Pekařská 0 300 000 300 000

0

637 000 356 000 993 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2,3 Přesun ostatních příjmů ve výši 400 tis. na nový ÚZ z důvodu rozlišení příjmů na položce 2324 pro účely BM

2,4 Přesun ostatních příjmů souvisejících s odtahy vozidel ve výši 60 tis. pod odbor územního rozvoje ÚZ 8811

5 Finanční dar ve výši 100 tis. od společnosti Stillking Films, spol. s r.o. - unesení RM 100/5/2022 z 21.2.2022

5 Příspěvek na pojištění lesních porostů 2021 z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu ve výši 83 tis.Kč.

5-7 Převedení úhrady ve výši 56 tis. za práci a materiál vynaložený při likvidaci ohniska ptačí chřipky v Libotenicích členy JSDH.

8-9 Oddělení fondů vedoucích odborů od fondu starosty města.

10 Havárie opěrné zdi v ul. Pekařská 

1 O finanční prostředky ve výši 117.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

22.3.2022

ing. Pavel Richter

tajemník

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman

vedoucí odboru

C e l k e m 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

5.4.2022

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

správní, ÚOaKŘ



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 78 711 367,63 1 387 837,07 80 099 204,70

2 3806/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2021 0 3 518 921,77 3 518 921,77

3 3806/3317 MŠ Masarykova - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2021 0 278 979,89 278 979,89

4 3806/3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2021 0 12 900,34 12 900,34

5 3806/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2021 0 320 025,58 320 025,58

6 3806/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2021 0 94 012,78 94 012,78

7 3806/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova -  finanční vypořádání přísp.na podporu proj. vzděl. pro udržitelný rozvoj r. 2021 0 10 000,00 10 000,00

8 3806/3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova - finanční vypořádání přísp. na energie a symf. koncert 2021 0 36 502,83 36 502,83

9 3806/3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova - finanční vypořádání přísp. na provoz r. 2021 0 196 687,61 196 687,61

10 3806/3401 Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2021 0 85 460,00 85 460,00

11 3806/3401 Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. - finanční vypořádání přísp. na platy r. 2021 0 12 668,77 12 668,77

12 3806/3406 MKZ Litoměřice, Na Valech - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2021 0 358 222,13 358 222,13

13 3241/3200 fin. vypořádání dotace na činnost sport – 2021 0 8 781,23 8 781,23

14 3300/3500 pojistné plnění - havárie / střechy MŠ ZŠ 0,00 150 000,00 150 000,00

0 6 471 000,00 85 182 367,63

původní změna nový

15 3321/3500 výměna dveří učebny - etapa III. 0 218 000 218 000

16 3046/3321 příspěvek zřizovatele - zvýšení konektivity objektů ZŠ Na Valech hlavní/budova Masarykova 0 250 000 250 000

17 3406/3500 MKZ - havárie 500 000 500 000 1 000 000

18 3300/3500 ZŠ, MŠ - havárie 500 000 500 000 1 000 000

19 3250/3500 LK - skluzavka u bazénu s tobogánem 0 300 000 300 000

20 3250/3500 LK - kompletní výměna povrchu víceúčelového hřiště volejbal, nohejbal, tenis 0 1 300 000 1 300 000

21 3316/3500 MŠ Sedmikráska - Ladova 428/1 - oprava školní zahrady a rozšíření herních prvků 0 513 000 513 000

22 3369/3500 PD - rekonstrukce fasády, oken a okolí CŠJ Litoměřice 0 400 000 400 000

23 3401/3400 Sborové dny - Cantica Bohemica 20 000 10 000 30 000

24 3406/3500 PD - rekonstrukce pavilonu B ZČ - celoroční multimediální aktivity 0 400 000 400 000

25 3241/3200 individuální dotace - fotbal 1 800 000 200 000 2 000 000

26 3241/3200 individuální dotace - lední hokej 5 310 000 890 000 6 200 000

27 3241/3200 individuální dotace - basketbal 2 610 000 390 000 3 000 000

28 3241/3200 dotační program - celoroční činnost sportovní spolky 3 600 000 600 000 4 200 000

0 6 471 000 20 811 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-12 Vypořádání závazných ukazatelů příspěvkových organizací ke zřizovateli za rok 2021  - energie, provoz, platy.

13 Finanční vypořádání - dotace na činnost sportovních spolků 2021 - vratka Trampolíny Litoměřice z.s.

15 Žádost ZŠ Na Valech o dokončení výměny dveří učeben z důvodu nevyhovujícího technického stavu a energetických úspor objektu školy - etapa III. viz příloha.

16 Žádost ZŠ Na Valech o účelový příspěvek na provoz - rekonstrukce konektivity hlavní a vedlejší budovy školy - odůvodnění, cena a dopad na snížení celoročních 

mandatorních výdajů.

17 Navýšení prostředků na havárie objektů MKZ - na základě statického posudku Ing. Starý z října 2021 prováděno aktuálně zajistšní suterénního světlíku, dále pak vlivem 

zatékání do terasy DK nad prostorem (TAPS-taneční a pohybové studio) dochází k degragaci konstrukce a následné odpadávání kamenného obkladu v nároží vedle bočního

vchodu.

14,18 Navýšení prostředků na havárie v objektech ZŠ a MŠ Litoměřice - havárie svodů na objektech CŠJ, MŠ a ZŠ zatékání do vnitřního interéru objektů, havárie vodovodní

přípojky ZŠ Na Valech - výmalba, obklady (část plnění od pojišťovny), těsnění a oprava okapniček oken objektu ZUŠ Masarykova 44 (zatékání, energ. úspora), realizace

opatření proti vzlínání vlhkosti učebna 1.NP Masarykova ZŠ.

19 Z důvodu bezpečnosti návštěvníků letního koupaliště předkládán požadavek MSZ v Litoměřicích na demontáž stávající nevyhovují skluzavky u bazénu s tobogánem a 

její náhrada za novou.

20 Žádost MSZ v Litoměřicích o realizaci kompletní výměny povrchu víceúčelového hřiště (volejbal, nohejbal, tenis) na letním koupališti za účelem rozšíření využití sportovní

infrastruktury ve městě - stávající již nevyhovující z hlediska bezpečnosti, zvlněný povrch, prorostlý kořeny topolů.

21 Žádost o finanční prostředky na revitalizaci školní zahrady MŠ Sedmikráska - Ladova 428/1, a sice náhrada stávajících dožitých herních prvků a rozšíření o další

edukativní prvky a zázemí pro venkovní výuku.

22 Žádost o finanční prostředky na přípravu projektové dokumentace  - rekonstrukce fasády, otvorových výplní objektu a okolí  CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7.

23 Žádost Cantica Bohemica o navýšení prostředků dotace na 27.ročník sborových dnů v Litoměřicích - účast zahraničního mužského pěveckého sboru z Itálie.

24 Žádost o finanční prostředy na přípravu projektové dokumentace - rekonstrukce pavilonu B Zahrada Čech za účelem vybudování centra multimediálních aktivit

s celoročním potenciálem v rámci činnosti MKZ v Litoměřicích - vazba na kulturně kreativní odvětví a spolupráce s místními aktéry - kultura, design, řemesla, 

věda a vzdělávání, inovace, rozšření mediálního prostoru v rámci tradičních výstav.

25-28 Projednání žádosti sportovních klubů - komise sportu dne 28/3/2022 o navýšení prostředků na dotace celoroční činnosti sportovních klubů a oddílů ve městě z důvodu

rostoucích nákladů na dopravné, energie, nájmy a sportovní vybavení tak, aby odpovídala úrovni dle schválené Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích resp. roku 2019.

1 O finanční prostředky ve výši 1.387.837,07 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

28.3.2022

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru

Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

5.4.2022

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 80 099 204,70 -1 035 000,00 79 064 204,70

2 4803/4400 prodej automobilu 0 5 000 5 000

3 4802/4000 prodej hrobových příslušenství 20 000 30 000 50 000

4 4802/4000 prodej pozemků dle předložených žádostí 1 000 000 1 000 000 2 000 000

0

81 119 205 0 81 119 205

původní změna nový

5 4401/4400 všeobecný materiál 500 000 -150 000 350 000

6 4401/4400 oprava a údržba 180 000 150 000 330 000

680 000 0 680 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Prodej dosloužilého ojetého služebního vozidla LADA NIVA.

3 Navýšení příjmů - více žádostí o prodej hrob. příslušenství

4 Navýšení příjmů - více žádostí o prodej pozemků

5, 6 Přesun z důvodu vyšších nákladů na zateplení a pokládku nové podlahy v půdním prostoru hájovny v Kundraticích.

1 O finanční prostředky ve výši 1 035 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

5.4.2022

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka P ř í j m y 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

1.3.2022

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Mgr. Václav Härting

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 22008/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona 13 270 000,00 -43 000,00 13 227 000,00

2 22008/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona 4 000 000 1 043 000 5 043 000

3 5202/5200 závlahy 0 18 000 18 000

0

17 270 000 1 018 000 18 288 000

původní změna nový

4 ZŠ U Stadionu - rekonstrukce rozvodů tepla I. 2 500 000,00 -255 000,00 2 245 000

5 knihovna K. H. Máchy - výměna osvětlení 0,00 135 000,00 135 000

6 tělocvična Radobýl - výměna osvětlení 0,00 120 000,00 120 000

7 Park V. Havla - rekonstrukce závlah 2 500 000,00 1 000 000,00 3 500 000

8 5202/5200 závlahy 130 000,00 18 000,00 148 000

0

C e l k e m 5 130 000 1 018 000 6 148 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Navýšení zohledňuje skutečnou výši platby po započtení pohyblivé části.

3+8 Jedná se o vratku zálohy na vodné z minulého roku a bude opětovně použita na úhradu vodného.

4 Jedná se o snížení výdajů na základě uzavřené smlouvy o dílo.

5 Jedná se o výměnu osvětlení za úspornější.

6 Jedná se o výměnu osvětlení za úspornější.

7 Navýšení je způsobeno zvýšením objemu plánovaných prací. 

1 O finanční prostředky ve výši 43 000 Kč snižujeme financování z dotace SURAO.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

5.4.2022

životního prostředí

1. Tabulka P ř í j m y 

22.3.2022

Ing. Pavel Gryndler

vedoucí odboru

Výdaje2. Tabulka

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

Mgr. Václav Červín 

místostarosta

22008/5000



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 79 064 204,70 -130 044,49 78 934 160,21

2 6022/6156 PO Srdíčko - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2021 130 044,49 130 044,49

0,00

79 064 204,70 0,00 79 064 204,70

původní změna nový

0

0

0

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Návrh na rozpočtové opatření, kdy jde o finanční vztah zřizovatele k příslušné příspěvkové organizaci - finanční vypořádání 

 příspěvku za rok 2021

1 O finanční prostředky ve výši 130.044,49 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

5.4.2022

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

22.03.2022

Lukas Wünsch

místostarosta

Ing. Bc. Renáta Jurková

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 78 934 160,21 8 350 000,00 87 284 160,21

0

78 934 160 8 350 000 87 284 160

původní změna nový

2 8233/8200 chodník Miřejovická ulice 0 320 000 320 000 přesun 

3 8233/8200 autobusová zastávka a záliv Žernosecká 550 000 280 000 830 000

4 8211/8200 Kasárna pod Radobýlem - stavební úpravy objektů 2 377 000 500 000 2 877 000

5 8257/8200 Městská věž - Kostel všech svatých - oprava 5 000 000 100 000 5 100 000

6 08211/8100 Dešťová a splašková kanalizace ulice Lipová 0 7 150 000 7 150 000

0

0

0

0

0

7 927 000 8 350 000 16 277 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 V rozpočtu v roce 2021 byla částka 320 000 Kč na chodník Miřejovická ulice. Tento chodník byl dokončen na přelomu  

roku a částka nebyla omylem převedena  rozpočtovým opatřením do roku 2022. 

3 Navýšení ceny stavby z důvodu změny projektu (bylo nutné doplnit opěrnou zeď,  nové oplocení a přístřešek). 

 

4 Dokončení stavebních úprav dle požadavků PO TSM.

Novou  smlouvou o výpůjčce uzavřenou mezi Městem Litoměřice a TSM vyplývají pro náš odbor povinnosti platit   

všechny opravy a investice do majetku nad 100 000,- Kč vč. DPH z rozpočtu města.

5 Kostel všech svatých - městská věž - stavba je součástí akcí obnovy v Programu regenerace MPR 2022.

Rozpočet ve výši 5,9 mil. Kč, předpoklad dotace z MPR  ve výši 800  tis. Kč (příjem dotace a výdajová dotační 

část ve výši 800 tis. Kč bude hrazena z rozpočtu odboru školství).

6 Pro zahájení realizace ulice K. Světlé je technickou podmínkou provét nejdříve dešťovou a splaškovou kanalizaci v ulici Lipová.

1 O finanční prostředky ve výši 8 350 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

29.3.2022

Mgr. Václav Červín

mistostarosta

Ing. V. Brunclíková MBA

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

5.4.2022

územního rozvoje

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá za:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 87 284 160,21 92 000,00 87 376 160,21

87 284 160 92 000 87 376 160

ÚZ/ORG

původní změna nový

2 2102/2101 OP Zaměstnanost - realizace projektu LOKAL - VZ 158 000 92 000 250 000

158 000 92 000 250 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2

Přijmy projektu budou vyrovnány po schválení monitorovacích zpráv, které mají proběhnout v dubnu a v říjnu 2022 

1 O finanční prostředky ve výši 92 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis navrhovatele: 

starosta

C e l k e m 

22.3.2022
v.z. Mgr.Ladislav Chlupáč

Z důvodů přesunu realizace některých aktivit z lońského roku do letošního roku jsou navýšeny náklady na realizaci 

projektu v roce 2022. Došlo k prodloužení zapojení některých členů realizačního týmu, realizace dílčích činností 

Portálu občana, realizace školení, konzulatčních činností. Všechny náklady budou hrazeny z projektu.

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

PROLIDI

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

5.4.2022



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 87 376 160,21 -411 400,00 86 964 760,21

2 9123/9100 1. GTE, a.s. - proplacení zpracování žádosti ModF 0,00 411 400,00 411 400,00

0,00

0,00

0,00

87 376 160,21 0,00 87 376 160,21

původní změna nový

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2

1 O finanční prostředky ve výši 411 400 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

5.4.2022

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

29.3.2022

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Monika Čapková 

vedoucí 

Z časových důvodů byly náklady na přípravu žádosti společností Ascend s.r.o., a to pro projekt výstavby FVE předkládaného 

do programu Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) v rámci Modernizačního fondu, dočasně hrazeny z rozpočtu 

města Litoměřice (dle Smlouvy o poskytovaných služeb schválené RM dne 1.11.2021). Následně jsou přefakturovány první 

platby smlouvy dle čl. 1.2.1 a 1.2.2  na městskou akciovou společnost 1. Geotermální Litoměřice a.s., která je žadatelem a 

nositelem projektu. Poslední platba vyplývající ze smlouvy bude přefakturována po doručení přijetí o rozhodnutí dotace, a to 

ve výši 1 % bez DPH z přiznané dotace.



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 83 256 412,70

dotace -4 355 045,07

mezisoučet 78 901 367,63

ekonomický -307 000,00

mezisoučet 78 594 367,63

správní 117 000,00

mezisoučet 78 711 367,63

školství, kultury, sportu a PP 1 387 837,07

mezisoučet 80 099 204,70

správa nemovitého majetku města -1 035 000,00

mezisoučet 79 064 204,70

životního prostředí 0,00

mezisoučet 79 064 204,70

sociálních věcí a zdravotnictví -130 044,49

mezisoučet 78 934 160,21

stavební úřad 0,00

mezisoučet 78 934 160,21

územního rozvoje 8 350 000,00

mezisoučet 87 284 160,21

městská policie 0,00

mezisoučet 87 284 160,21

útvar PROLIDI 92 000,00

mezisoučet 87 376 160,21

komunikace, marketingu a CR 0,00

mezisoučet 87 376 160,21

útvar obrany a krizového řízení 0,00

mezisoučet 87 376 160,21

obecní živnostenský úřad 0,00

mezisoučet 87 376 160,21

dopravy a silničního hospodářství 0,00

mezisoučet 87 376 160,21

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE -411 400,00

mezisoučet 86 964 760,21

stav po 2. RO ve FV 86 964 760,21

3. RO ve FV celkem 3 708 347,51

z toho předfinancování dotací ve výši 2 000 tis. Kč

členění dle odborů, útvarů zdroje z min. let



Celkový výběr daní za období 1-3/2022 s porovnáním na období 1-3/2021   

(údaje v tis. Kč)

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

61 000 61 000 3 200 3 200 9 800 9 800 81 900 81 900 4 000 4 000 195 000 195 000 22 100 22 100

1 9 611 6 825 186 330 774 896 3 649 2 055 15 128 17 901 345 387

2 5 762 5 086 183 160 837 1 056 544 725 19 777 21 973 8 8

3 3 911 3 788 583 621 582 723 14 015 14 551 7 690 10 139 118 9

19 284 15 699 952 1 111 2 193 2 675 18 208 17 331 0 0 42 595 50 013 471 404

4

5

6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7

8

9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10

11

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 284 15 699 952 1 111 2 193 2 675 18 208 17 331 0 0 42 595 50 013 471 404

%

plnění

83 703 87 233

22 27

1511

VÝBĚR DANÍ 

Měsíc

FO-placena plátci FO-placena popl. FO-vybíraná srážkou PO PO-OBCE DPH Daň z nemovitých věcí

1111 1112 1113 1121 1122 1211

32 26 30 35 22 2 2

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-
3 530

(bez PO-OBCE)

22 21 0 0 22 2627
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 7
Název bodu: Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2021
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

Dle Směrnice k provádění inventarizace je se závěrem inventarizace (tj. inventarizační zprávou)
seznámeno zastupitelstvo města.

V rámci provedené inventarizace za rok 2021 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Návrh usnesení:

usnesení č. 28/3/2022

ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: inventarizacni_zprava_2021_FINAL.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1229?name=inventarizacni_zprava_2021_FINAL.pdf


    

Město Litoměřice 

Mírové náměstí č. 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČ: 00263958 

 

 

 

 

 

 

 

               INVENTARIZAČNÍ  ZPRÁVA  
 
 
 
 

o provedení řádné inventarizace podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. § 29 a 30 
 
 
 

ke dni 31.12. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků, tj. včetně pohledávek, jiných 
aktiv a pasiv a skutečností účtovaných na podrozvahových účtech účetní jednotky ke dni roční 
účetní závěrky v souladu s:  
 

• příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 

• vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky 

• platnými českými účetními standardy, pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou 
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

• dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 

• ustanoveními Směrnice č. 3/2011, pro evidenci a hospodaření s nemovitým a movitým 
majetkem města 

• Směrnicí č. 11/2016 k provádění inventarizace 

• Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 18/2021 – Plánem inventur na rok 2021 
 

 
Inventarizace byla provedena k rozvahovému dni 31.12. 2021 (tj. k tomuto datu byly 
zjišťovány skutečné stavy). 
 
Inventarizace byla zahájena dne 3. 1. 2022 a ukončena dne 4. 2. 2022. 

   
V příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 18/2021 – Plánu inventur na rok 2021 – 
provedeno jmenování hlavní inventarizační komise (HIK) a inventarizačních komisí – 
složení komisí a seznam inventovaných účtů je přílohou tohoto příkazu. 
 
HIK provedla proškolení všech členů inventarizačních komisí – o tomto proškolení byl 
vyhotoven protokol. 
 

Průběh inventarizace: 

Fyzická inventura majetku: zjištění skutečného stavu majetku a porovnání se stavem 
v evidenci majetku (dle sestav z evidence majetku). 

Fyzickou inventuru majetku provedly jednotlivé inventarizační komise.  

Osoby odpovědné za evidenci majetku předaly inventarizačním komisím sestavy z evidence 
majetku do 10. 1. 2022 (v případě účtu 021 Stavby do 21. 1. 2022). 

Po provedení fyzické inventury majetku předaly inventarizační komise odkontrolované 
podklady zpět HIK do 18. 1. 2022 (v případě účtu 021 Stavby do 28. 1. 2022). 

 

Dokladová inventura: zjištění skutečného stavu pohledávek a závazků (popřípadě 
ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru) a porovnání se stavem 
v evidenci.  

Dokladovou inventuru provedla HIK.  

Osoby odpovědné za účetnictví předaly HIK podklady z účetnictví, osoby odpovědné za 
evidenci předaly HIK podklady z evidence. 

HIK provedla porovnání stavů v účetnictví na stav zjištěný fyzickou i dokladovou 
inventurou (do 4. 2. 2022). 

  



 
Průběh inventarizačních prací – inventarizace proběhla v pořádku, případné nedostatky byly 
odstraněny okamžitě - většinou se jednalo o přesuny majetku  mezi kancelářemi, které se ihned 
odůvodnily, došlo k přesunu do správných místností a byl zajištěn soulad s inventurními soupisy. 

 
Nefunkční, rozbitý a neupotřebitelný majetek, který byl na základě inventarizace zjištěn, byl 
navržen na vyřazení z evidence majetku a účetnictví – návrh bude předán škodní a likvidační 
komisi. 
 
U žádné inventariční položky nebyl návrh na jiné ocenění. 
 
Podle inventurních soupisů byl zjištěn majetek a závazky uvedený v Příloze č. 1. 
 
 
 
V rámci provedené inventarizace nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 

 
 
 
Na základě výše uvedených skutečností HIK konstatuje, že inventarizace majetku a 
závazků města Litoměřice k 31.12. 2021 proběhla v souladu s příslušnými předpisy. 
 
 
 
 
V Litoměřicích dne 4. 2. 2022 
 
 
 
Miroslav Letafka – předseda HIK__________________ 
 
 
 
Ing. Iveta Zalabáková – člen HIK__________________ 
 
 
 
Dita Tovarová – člen HIK________________________ 
 

 
 
 
 

Statutárnímu zástupci předáno dne 4. 2. 2022 
 
 
__________________________ 
Mgr. Ladislav Chlupáč – starosta  



Účtová třída účetní stav skutečný stav rozdíl

účtová třída : 01

Dlouhodobý nehmotný majetek

013 - software 5 310 242,10 5 310 242,10 0,00

014 - ocenitelná práva 460 002,00 460 002,00 0,00

018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 224 909,34 3 224 909,34 0,00

019 - ostatní  dlouhodobý nehmotný majetek 12 142 407,61 12 142 407,61 0,00

účtová třída: 02

Dlouhodobý hmotný majetek

021 - stavby 3 051 743 091,24 3 051 743 091,24 0,00

022 - samostatné movité věci a soubory 111 224 052,07 111 224 052,07 0,00

movitých věcí 0,00

028  - drobný dlouhodobý hmotný majetek 53 988 202,29 53 988 202,29 0,00

účtová třída: 03

Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný

031 - pozemky 578 620 677,81 578 620 677,81 0,00

032 - kulturní předměty 17 830 620,00 17 830 620,00 0,00

účtová třída: 04

Nedokončený dlouhodobý majetek

041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 94 380,00 94 380,00 0,00

042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 70 596 610,27 70 596 610,27 0,00

účtová třída : 05

Poskytnuté zálohy

052 - poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek 40 296,90 40 296,90 0,00

účtová třída: 06

Dlouhodobý finanční majetek

061 - majetkové účasti  v osobách s rozh. vlivem 127 100 000,00 127 100 000,00 0,00

069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek 173 762 000,00 173 762 000,00 0,00

účtová třída: 07

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

073 - oprávky k účtu 013 -4 627 456,60 -4 627 456,60 0,00

074 - oprávky k účtu 014 -460 002,00 -460 002,00 0,00

078 - oprávky k účtu 018 -3 224 909,34 -3 224 909,34 0,00

079 - oprávky k účtu 019 -4 344 144,20 -4 344 144,20 0,00

 

účtová třída: 08

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

081 - oprávky k účtu 021 -953 148 032,78 -953 148 032,78 0,00

082 - oprávky k účtu 022 -58 325 083,00 -58 325 083,00 0,00

088 - oprávky k účtu 028 -53 988 202,29 -53 988 202,29 0,00

Příloha č. 1
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účtová třída: 1

zásoby a opravné položky

111- materiál na cestě 0,00 0,00 0,00

112 - materiál na skladě 2 448 772,96 2 448 772,96 0,00

131- zboží na cestě 0,00 0,00 0,00

132-  zboží na skladě 928 342,40 928 342,40 0,00

192 - opravné položky k účtu 315 -29 539 510,93 -29 539 510,93 0,00

194 - opravné položky k účtu 311 -5 264 581,55 -5 264 581,55 0,00

  

Účtová třída: 2                                     

Zůstatky na bankovních účtech

231 195 955 605,34 195 955 605,34 0,00

236 1 054 281,52 1 054 281,52 0,00

241 18 254 060,38 18 254 060,38 0,00

245 7 316 502,09 7 316 502,09 0,00

261 40 482,00 40 482,00 0,00

262 0,00 0,00 0,00

účtová třída : 3

Zúčtovací vztahy

Pohledávky

311 - odběratelé 6 979 638,98 6 979 638,98 0,00

314 - krátkodobé poskytnuté zálohy 8 035 034,68 8 035 034,68 0,00

315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti 35 462 892,81 35 462 892,81 0,00

316 - poskyt. přech. výp. (nemocnice Ltm) 0,00 0,00 0,00

319 - sdílené daně 0,00 0,00 0,00
  

Závazky

321 - dodavatelé   -4 487 888,97 -4 487 888,97 0,00

324 - krátkodobé přijaté zálohy -9 326 826,28 -9 326 826,28 0,00

325 - závazky ze správy 0,00 0,00 0,00

  

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

331 - zaměstnanci -6 982 213,00 -6 982 213,00 0,00

333 - jiné závazky vůči zaměstnancům 0,00 0,00 0,00

335 - pohledávky za zaměstnanci 118 875,00 118 875,00 0,00

336 - závazky ze sociální zabezpečení -2 527 216,00 -2 527 216,00 0,00

337-zdravotní pojištění -1 126 197,00 -1 126 197,00 0,00

  

Zúčtování daní,dotací a ostat. zúčtování

341 - daň z příjmů 0,00 0,00 0,00

342 - jiné přímé daně -606 006,00 -606 006,00 0,00

343 - daň z přidané hodnoty -565 650,00 -565 650,00 0,00

344 - e-FEKTA-dotace-SAB-Foerderbank 0,00 0,00 0,00

345 - ostatní daně a poplatky 0,00 0,00 0,00

346 - dotace ze SR 92 589,07 92 589,07 0,00

347 - ostatní závazky 0,00 0,00 0,00

348 - pohledávky za rozp. ÚSC 85 800,00 85 800,00 0,00

349 - transfery zřízeným PO 0,00 0,00 0,00
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Jiné krátkodobé pohledávky a závazky

373 - poskytnuté zálohy na transfery 18 962 900,00 18 962 900,00 0,00

374 - přijaté zálohy na transfery -18 689 654,70 -18 689 654,70 0,00

375 - průtokové transfery 0,00 0,00 0,00

377 - ostatní krátkodobé pohledávky 10 813 537,93 10 813 537,93 0,00

378 - ostatní krátkodobé závazky -6 832 697,18 -6 832 697,18 0,00

  

Přechodné účty aktiv a pasiv

381 - náklady příštích období 1 654 389,00 1 654 389,00 0,00

384 - výnosy příštích období -4 000 000,00 -4 000 000,00 0,00

385 - příjmy příštích období 97 690,00 97 690,00 0,00

388 - dohadné účty aktivní 29 347 736,81 29 347 736,81 0,00

389 - dohadné účty pasivní -20 252 194,88 -20 252 194,88 0,00

395 - vnitřní zúčtování 0,00 0,00 0,00

  

Účtová třída : 4

Jmění účetní jednotky a upravující položky

401 - jmění účetní jednotky -2 959 051 534,66 -2 959 051 534,66 0,00

403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku -685 179 614,24 -685 179 614,24 0,00

406 - oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 850 840 213,61 850 840 213,61 0,00

408 - opravy předcházejících úč.období -1 358 270,16 -1 358 270,16 0,00

  

Fondy účetní jednotky

419 - ostatní fondy -1 070 681,52 -1 070 681,52 0,00

0,00
Výsledek hospodaření 0,00

431 - výsledek hospodaření ve schval. řízení 0,00 0,00 0,00

432 - nerozdělený zisk,neuhr. ztráta minulých let -459 606 038,29 -459 606 038,29 0,00

Dlouhodobé závazky

455 - dlouhodobé přijaté zálohy -1 864 800,00 -1 864 800,00 0,00

459 - ostatní dlouhodobé závazky -30 284 537,03 -30 284 537,03 0,00

  

Dlouhodobé pohledávky 

462 - poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodobé 3 223 610,00 3 223 610,00 0,00

465 - dlouhodobé poskytnuté zálohy 57 180,00 57 180,00 0,00

  

Dlouhodobé přijaté zálohy

471 - dlouhodobé poskytnuté zálohy 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery -7 723 192,84 -7 723 192,84 0,00

Účtová třída : 9

Podrozvahové účty

Majetek účetní jednotky

901 - jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 61 888,00 61 888,00 0,00

902 - jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 398 978,27 8 398 978,27 0,00

  

Odepsané pohledávky a závazky
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905- vyřazené pohledávky 4 875 625,58 4 875 625,58 0,00

Další podmíněné pohledávky z transferů

955-ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky 45 814 492,04 45 814 492,04 0,00

z transferů

956 - ost. dlouhodobé podmín. závazky z transferů -9 720 000,00 -9 720 000,00 0,00

961-Krátkodobé podmíněné závazky z oper.leasingu -1 311 951,60 -1 311 951,70 0,10

962-Dlouhodobé  podmíněné závazky z oper.leasingu -117 785,71 -117 785,71 0,00

  

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992- ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 26 125,00 26 125,00 0,00

999 - vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -48 027 371,58 -48 027 371,58 0,00
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022
Číslo bodu: 8
Název bodu: Změna zřizovací listiny PO TSM
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková
Převzal/a/i od: Bc. Martina Skoková
Soulad s rozpočtem města: nemá dopad do rozpočtu města

Důvodová zpráva:
Ve zřizovací listině provedeny tyto změny (v textu červeně) – účinnost od 1.5. 2022:

• změna názvu ulice (z Kamýcká na Technická)
• upřesnění činností v hlavní a doplňkové činnosti
• v čl. 6.8 – povinnost pojistit majetek ve vlastnictví PO TSM

Návrh usnesení:

usnesení č. 29/3/2022

ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Technická
2335/1,412 01 Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu)

Příloha č. 1: Zrizovaci_listina_TSM_01_05_2022_FINAL.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Mgr. Václav Červín

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1227?name=Zrizovaci_listina_TSM_01_05_2022_FINAL.pdf


 

 
Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 27 a násl. zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice.  
 

Zřizovací listina příspěvkové organizace 
 
 

Čl. 1 
Úplný název zřizovatele 

 
 
Název:   Město Litoměřice 
Adresa:  Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
IČO:   00263958 
Zastoupené:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále jen zřizovatel) 
 
 

Čl. 2 
Název, sídlo, IČ organizace 

 
 
Název organizace: Technické služby města Litoměřice 
Sídlo organizace: Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice 
Právní forma:  příspěvková organizace 
IČO:   00080128 
(dále jen organizace) 
 

Čl. 3 
Hlavní účel a předmět činnosti (9) 

 
3.1. Účelem zřízení organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona           
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v zájmu obce a jejích občanů 
v oblasti komunálních služeb. Jedná se zejména o tyto činnosti: 
 

- Správa Městského hřbitova, včetně pronájmu hrobových míst, 
- Provozování veřejných WC, 
- Parkování,  
- Zajišťování provozu autobusového nádraží, 
- Odtahy vozidel, 
- Obsluha Sběrného a skládkového dvora a kompostárny, 
- Provozování a správa cyklověže, 
- Provádění prací na úseku údržby a čistoty města, 
- Provádění prací na úseku péče o městskou zeleň, 
- Správa dobíjecích stanic elektromobilů.  

 
Podrobně jsou činnosti specifikovány ve Směrnici Rady města Litoměřice. 
 
3.2. Předmětem činnosti navazující na hlavní účel zřízení organizace je zabezpečení čistoty 
města, správy a údržby města, údržby majetku a veškerá další činnost pro zřizovatele.  



 
3.3. Organizace poskytuje služby zřizovateli dle zadání zřizovatele. 
 
3.4. Při výkonu hlavní činnosti se organizace řídí obecně závaznými právními předpisy  
a vnitřními předpisy zřizovatele. 
 

Čl. 4 
Doplňková činnost 

 
4.1. Zřizovatel povoluje organizaci provozování doplňkové činnosti navazující na hlavní účel 
organizace tak, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost 
svých zaměstnanců. Podmínkou provozování doplňkové činnosti je splnění těchto podmínek: 

• doplňková činnost nesmí ovlivnit plnění hlavního účelu organizace 

• doplňková činnost je v rámci hospodaření sledována odděleně 

• doplňková činnost se realizuje podle platných předpisů a norem 

• doplňková činnost nesmí být ztrátová 
 
4.2. Organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti: 

• nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) pro třetí osoby  

• silniční motorová doprava nákladní 

• montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení 

• zemní práce. Opravy komunikací  

• výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej  

• podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady pro třetí osoby  

• úklidové služby (ručně a mechanizované, zvláštními a speciálními vozidly)  

• rozmístění dopravního značení  

• práce s plošinou  

• odtahy vozidel 

• sečení trávníku  

• vertikutace trávníků  

• řez živých plotů  

• dovoz vody na zálivku  

• kácení stromů  

• odplevelení bylin na ploše  

• odfrézování pařezů  

• drcení větví  
 

Čl. 5 
Statutární orgán 

 
5.1. Statutárním orgánem organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada města. 
 
5.2. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace, řídí se obecně závaznými předpisy a je 
oprávněn samostatně zastupovat organizaci ve všech záležitostech, které se jí týkají, pokud 
zřizovací listina nestanoví jinak. 
 
5.3. Ředitel jedná jménem organizace tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému 
názvu organizace připojí svůj podpis. 
 
5.4. Ředitel zajišťuje veškerá jednání za organizaci v pracovněprávních vztazích s výjimkou 
úkonů týkajících se jeho osoby. V otázkách pracovněprávních týkajících se ředitele 
rozhoduje a podepisuje starosta nebo místostarosta dle pověření zastupitelstva. 
 



5.5. Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce. Jmenování a odvolání oznamuje před jeho 
účinností zřizovateli. 
 
5.6. Dodatky a změny organizačního a pracovního řádu a vnitropodnikových směrnic 
předkládá ředitel nejdéle do 1 měsíce od jejich zpracování Radě města ke schválení. 

 
 

Čl. 6 
Vymezení majetkových práv 

 
6.1. Touto zřizovací listinou rozhodl zřizovatel v souladu s § 27 odst. 5 písm. d) zákona  
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o tom, že organizace nabývá 
do vlastnictví oběžná aktiva a drobný dlouhodobý majetek. Organizace z rozhodnutí 
zřizovatele rovněž nabývá do vlastnictví movitý majetek vymezený v ustanovení § 26 a § 32a 
zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, přičemž rozhodnutí zřizovatele o nabývání takto 
vymezeného majetku do vlastnictví organizace se vztahuje jen na majetek pořízený 
v souladu s plánem pořízení majetku, který byl zřizovatelem schválen pro příslušný rok. 
 
6.2. Příspěvková organizace je dále oprávněna nabývat do svého vlastnictví majetek 
potřebný k výkonu činností, pro které byla zřízena, a to majetek nabytý darem nebo 
děděním, avšak vždy jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Předchozí 
písemný souhlas musí být udělen pro jednotlivý právní úkon s výjimkou přijetí peněžitého 
neúčelového daru. Předchozí souhlas zřizovatele bude vydán na základě předloženého 
soupisu přislíbených darů nebo i pro jednotlivý dar. Touto zřizovací listinou poskytuje 
zřizovatel předchozí souhlas pro přijetí finančních darů účelově neurčených. 
 
6.3. Pořízení či zcizení NEMOVITÉHO majetku podléhá vždy písemnému souhlasu 
zřizovatele, a to bez ohledu na výši jeho pořizovací ceny. 

 
6.4. Veškerý majetek je organizace povinna spravovat pro hlavní účel, ke kterému byla 
zřízena. Organizace je povinna majetek účelně a efektivně využívat, pečovat o jeho ochranu, 
rozvoj a zvelebení, vytvářet podmínky pro případný další investiční rozvoj. 
 
6.5. Odpisy majetku prováděné organizací podle zřizovatelem schváleného odpisového 
plánu jsou zdrojem investičního fondu. Odpisový plán je součástí vnitřních předpisů 
organizace. 
 
6.6. O všech formách pořízení majetku, včetně pořízení na splátky nebo nájmem s právem 
koupě, rozhoduje v rámci zřizovatelem schváleného plánu pořízení majetku ve své 
pravomoci ředitel organizace, jím pověřený pracovník nebo pracovník odpovědný dle 
organizačního řádu.  
 
6.7. Při vyřazení nebo prodeji přebytečného, neupotřebitelného nebo nepoužitelného 
majetku je ředitel povinen postupovat podle platné Směrnice určující vztahy a hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice. Výnosy z prodeje majetku ve 
vlastnictví organizace jsou zdrojem investičního fondu. 
 
6.8. Organizace je povinna majetek ve svém vlastnictví chránit před ztrátou, poškozením, 
zničením či zavlečením, je povinna majetek pojistit a zajistit jeho pravidelné předepsané 
revize. S veškerým majetkem je povinna nakládat s péčí řádného hospodáře a splnit veškeré 
právní povinnosti, které jsou s držbou a provozováním majetku spojeny. 
 
 
 



Čl. 7 
Finanční hospodaření 

7.1. Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a peněžními 
prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, 
s peněžitými dary od fyzických a právnických osob a s prostředky přijatými z jiných rozpočtů. 
 
7.2. Organizace je povinna hospodařit tak, aby plnila závazné ukazatele stanovené 
zřizovatelem. Pokud organizace dosáhne zlepšeného hospodářského výsledku, použije jej 
k tvorbě fondu odměn a rezervního fondu v rámci pravidel stanovených zákonem                 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
7.3. Cenotvorba výkonů organizace se řídí zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, a hospodářskou soutěží v daném místě a čase. 
 
7.4. V případě zadávání veřejných zakázek se organizace řídí příslušnými právními předpisy 
a směrnicemi vydanými zřizovatelem. Zřizovatel si vyhrazuje právo jmenovat člena výběrové 
komise. 
 

Čl. 8 
Doba trvání organizace 

 
8.1. Organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 
 

Čl. 9 
Ostatní ustanovení 

 
9.1. Ověření účetní závěrky a kontrolu hospodaření organizace provádí k tomu příslušný 
odbor Městského úřadu Litoměřice, pokud zřizovatel nebo ředitel organizace neuloží 
povinnost ověřit účetní závěrku auditorem. 
 
9.2. Při výkonu své činnosti se organizace řídí obecně závaznými předpisy a vnitřními 
předpisy zřizovatele. 
 
9.3. Další práva a povinnosti zřizovatele a organizace, pokud nejsou stanoveny v této 
zřizovací listině, se řídí příslušnými právními předpisy. 
 
 

Čl. 10 
Závěrečná ustanovení 

 
Tato zřizovací listina nahrazuje v plném rozsahu zřizovací listinu ze dne 03.12.2020.  
 
Tato zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem města Litoměřice dne 21.04.2022 
usnesením č. …/../2022 a nabývá účinnosti dnem 01.05.2022. 
 
 
V Litoměřicích dne 1.05.2022 
 
 
 
 

………………………………… 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

         Starosta 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 9

Název bodu: Vydání změny č.3 Územního plánu Litoměřice formou opatření
obecné povahy

Zodpovídá: Ing. Venuše Brunclíková MBA
Zpracoval/a/i: Ing. Michal Kříž

Důvodová zpráva:
Změna č. 3 Územního plánu Litoměřice, kterou v souladu s ustanoveními § 6 odst. 1 písm. a) a § 47
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, pořizuje úřad územního plánování, je v souladu s § 43 odst. 4 stavebního zákona vydávána
formou opatření obecné povahy ve smyslu části šesté zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů. Postup pořízení je popsán v kapitole 1 textové části odůvodnění Změny č. 3
Územního plánu Litoměřice. Zastupitelstvo města Litoměřice je ve smyslu § 6 odst. 5 písm. c)
stavebního zákona a také ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, správním orgánem příslušným k vydání územního plánu formou opatření
obecné povahy. Ve smyslu § 172 odst. 4 správního řádu jsou podkladem pro opatření obecné povahy
podané připomínky, jejichž vypořádání je součástí jeho odůvodnění. V souladu s § 172 odst. 5
správního řádu tentýž vydávající správní orgán rozhoduje o námitkách uplatněných k návrhu
opatření obecné povahy.

Návrh usnesení:

usnesení č. 30/3/2022

ZM bere na vědomí v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, že zpracovaná Změna č. 3 Územního
plánu Litoměřice není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací
č. 1, 2, 3, 4 a 5 s platností ode dne 1. 9. 2021, s úplným zněním Zásad územního rozvoje Ústeckého
kraje po vydání 1., 2. a 3. aktualizace s nabytím účinnosti ke dni 6. 8. 2020, se stanovisky dotčených
orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.• ZM bere na vědomí vyhodnocení uplatněných
připomínek v průběhu pořízení návrhu Změny č. 3 Územního plánu Litoměřice, které je obsaženo v
kapitole 16 textové části odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Litoměřice.

usnesení č. 31/3/2022

ZM schvaluje vyhovění námitce uplatněné v průběhu pořízení návrhu Změny č. 3 Územního plánu
Litoměřice, která je včetně vyhodnocení obsažena v kapitole 15 textové části odůvodnění Změny č. 3
Územního plánu Litoměřice.

usnesení č. 32/3/2022

ZM schvaluje vydání Změny č. 3 Územního plánu Litoměřice ve smyslu § 6 odst. 5 písm. c) a § 43
odst. 4 stavebního zákona, přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb., části šesté správního řádu a § 84 odst.
2 písm. y) zákona o obcích.

Příloha č. 1: Litomerice_3zm_text_priloha_1_zmenovy_text.pdf

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1198?name=Litomerice_3zm_text_priloha_1_zmenovy_text.pdf
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Příloha č. 2: Litomerice_3zm_text_ODUVODNENI.pdf
Příloha č. 3: Litomerice_3zm_text_VYROK.pdf
Příloha č. 4: Litomerice3zm_1_zakladni_cleneni.pdf
Příloha č. 5: Litomerice3zm_2.1_hlavni_vykres.pdf
Příloha č. 6: Litomerice3zm_2.3_doprava.pdf
Příloha č. 7: Litomerice3zm_3_VPS.pdf
Příloha č. 8: Litomerice3zm_O.1_koordinacni_vykres.pdf
Příloha č. 9: Litomerice3zm_O.2_sirsi_vztahy.pdf
Příloha č. 10: Litomerice3zm_O.3_zabory_ZPF.pdf
Příloha č. 11: Litomerice3zm_S_schema_USES.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: PhDr. Filip Hrbek

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1199?name=Litomerice_3zm_text_ODUVODNENI.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1200?name=Litomerice_3zm_text_VYROK.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1201?name=Litomerice3zm_1_zakladni_cleneni.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1202?name=Litomerice3zm_2.1_hlavni_vykres.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1203?name=Litomerice3zm_2.3_doprava.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1204?name=Litomerice3zm_3_VPS.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1205?name=Litomerice3zm_O.1_koordinacni_vykres.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1206?name=Litomerice3zm_O.2_sirsi_vztahy.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1207?name=Litomerice3zm_O.3_zabory_ZPF.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1208?name=Litomerice3zm_S_schema_USES.pdf


 

Text bude úplným zněním ÚP po změně č. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ÚZEMNÍ PLÁN LITOMĚŘICE 

 
Právní stav po vydání změny č. 2 

 
Záznam o účinnosti dle §14 odst.2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

 
Správní orgán, který změnu č.2 vydal Zastupitelstvo města Litoměřice 

 
Datum nabytí účinnosti změny č.2 5.2.2015 

 
Jméno a příjmení, funkce a podpis 
oprávněné úřední osoby pořizovatele 

Ing. Venuše Brunclíková, MBA. 

 
Otisk úředního razítka 
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POŘIZOVATEL: 
 
Městský úřad Litoměřice 
Odbor územního rozvoje – úřad územního plánování 
Pekařská 2, 412 01 Litoměřice 
IČ 00263958 
DIČ CZ00263958 
 
 
ZHOTOVITEL: 
ÚP Litoměřice, Změna č. 1 ÚP Litoměřice, Změna č. 2 ÚP Litoměřice 
 
Hlavní projektant: 
Ing. arch. Pavel Koubek, ČKA 00 435 
Urbanistická kancelář UK-24 
 
Tým zpracovatelů: 
 
Koordinace  Ing. arch. Pavel Koubek 
 
Urbanismus, obslužná sféra, výrobní sféra  Ing. arch. Pavel Koubek 
 
Demografie, sídelní potenciál  RNDr. Zdenka Hamplová  
 
Přírodní podmínky, krajina, zeleň  Ing. Milena Morávková 
 
Doprava  Ing. Jaroslav Míka 
 Ing. Václav Pivoňka  
 
Zásobování vodou, odkanalizování  Ing. Mojmír Hnilica  
 
Elektrorozvody, Telekomunikace  Ing. Jan Bayerle  
 
Rozvod plynu a tepla  Miroslav Matějíček 
 
Ekologie, systémy ekologické stability, půdní fond,  Ing. Milena Morávková  
zemědělství 
 
Životní prostředí  Ing. Milena Morávková 
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a. Vymezení zastavěného území 

Hranice zastavěného území je po dohodě s pořizovatelem vymezena na základě analytické fáze zpracování 
nového územního plánu k datu 08. 2008 – zákres viz výkresy č. 1 – Výkres základního členění území 
a č. 2.1 – Hlavní výkres. Hranice zastavěného území je změnou č. 3 územního plánu revidována k datu 
07/2021. 
 

b. Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

 Koordinovaná koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot vychází ze systémového poje-
tí navrhované urbanistické koncepce (viz kap. c), která má za cíl zajistit kontinuitu rozvoje sídelní 
struktury; 

 Návrh urbanistické koncepce města Litoměřice zahrnuje: 
 koncepci funkčního využití území, tj. rozvržení a vzájemnou koordinaci ploch s rozdílným způso-

bem využití území při zachování prostorových kompozičních vztahů, zásad ochrany krajiny a kra-
jinného rázu (viz kap. c, kap. e a kap. f a výkresy č. 2.1 a 2.2); 

 závazné regulativy využití území včetně rámcových prostorových regulativů, které stanovují hla-
diny zástavby v závislosti na konkrétních potřebách kompozičních vztahů (viz kap. f); 

 koncepci lokalizace veřejné občanské vybavenosti (viz kap. d.01 a výkres č. 2.1); 
 koncepci systému dopravní obsluhy území (viz kap. d.02 a výkres č. 2.3); 
 koncepci systémů technické obsluhy území (viz kap. d.03 a výkresy č. 2.4, 2.5, 2.6 a 2.7); 
 koncepci vymezení veřejných prostranství (viz kap. d.04 a výkres č. 2.1); 

 Při uplatnění zásad urbanistické koncepce je nezbytné respektovat jedinečný charakter prostředí, li-
mity a možnosti jeho využití – režim stanovených ochranných pásem a limitů přírodního, kulturního 
a technického charakteru apod.; 

 Jako základní vstupní předpoklady navržené koncepce rozvoje Litoměřic budou nadále respektovány: 
 úloha města střední velikostní kategorie jako stabilizovaného jádra významného urbanizovaného 

prostoru (tzv. litoměřicko-lovosické aglomerace), které bude nadále plnit a komplexně rozvíjet 
funkci střediska oblasti včetně vyššího zastoupení nevýrobních aktivit; 

 význam multikulturních tradic a bohaté historie osídlení s četnými kulturními památkami soustře-
děnými v městské památkové rezervaci (MPR); 

 přírodní předpoklady a hodnoty soustředěné v chráněné krajinné oblasti (CHKO) České středoho-
ří, která zahrnuje větší část zastavěného území města Litoměřic a jeho správního území; 

 Urbanistická koncepce musí být v průběhu platnosti územního plánu respektována jako hlavní pod-
stata závazné části územně plánovací dokumentace – a to jak státní správou (stavební úřad), samo-
správou, tak i investory, kteří do území se svými záměry vstupují; 

 

c. Urbanistická koncepce 

 Pro příští rozvoj města je nezbytná vzájemná koordinace vztahů a dohoda samosprávných orgánů 
sousedících obcí o koordinaci navazující územně plánovací dokumentace, neboť kompaktní město 
a jeho zastavitelné plochy dosahují v některých místech až ke správním hranicím sousedních obcí, 
srůstají s jejich zastavěným územím (Mlékojedy, Miřejovice) nebo vytvářejí překryv zájmových 
ploch pro řešení infrastruktury dopravní i technické (Mlékojedy – nová jižní přeložka I/15; Žitenice, 
Trnovany – rezerva pro východní obvodovou páteřovou komunikaci). 

 Rozvoj sídla musí respektovat lokální podmínky a limity. 
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 Stanovení výchozích prvků urbanistické struktury města: 
 Historické jádro – v rozsahu městské památkové rezervace vymezené ulicemi Mrázovou, Ko-

menského, Na Valech, Mezibraní a tokem Labe – plní nadále úlohu centra města a litoměřicko-
lovosické aglomerace. Podle lokálních podmínek a možností dopravní obsluhy území je jádro roz-
děleno na dvě plochy s rozdílnými předpoklady využití (SC.1 – smíšené využití centra města I 
s omezenou dopravní dostupností; a SC.2 – smíšené využití centra města II; – viz kap. f). Kromě 
ploch veřejné občanské vybavenosti (OV) a menšího podílu ploch čistě obytných (BH, BI) a smí-
šeného využití území městského typu (SM) je nezbytné v jádru města stabilizovat plochy veřej-
ných prostranství (PV, PV.1) a veřejné sídelní zeleně (ZS, ZS.3) i zeleně nezastavitelných sou-
kromých zahrad (ZS.1) a intenzifikovat stávající i navržené plochy záchytných parkovišť – tak, 
aby historické jádro mohlo nadále rozvíjet předpoklady pro naplnění úlohy centra města i širší 
aglomerace. 

 Vnitřní prstenec kompaktního města – tj. severní polookruh historického jádra vymezený plo-
chami od centra po linii železniční tratě č.087. Stabilizované trasy silničních radiál dále člení tento 
prstenec na městské čtvrtě někdejšího územního rozvoje města později zčásti přestavěné sídlištní 
formou (Předměstí, Zásada,…) a novodobější obytné celky (Cihelna, Kocanda,…). Území vnitř-
ního prstence zejména v prostoru přiléhajícím k jádru města bude i nadále plnit některé centro-
tvorné funkce (plochy veřejné vybavenosti celoměstského významu – OV, OS), převážně je však 
určeno pro čistě obytné (BH, BI), případně smíšené využití území městského typu (SM) s lokál-
ními centry (SC.3) a lokální drobnou komerční vybaveností (OK), zahrnuje lokality určené 
k transformaci (areál Mrazíren, prostor Kamýcké ulice) i plochy sídelní zeleně stanovené pro rela-
xaci obyvatel města (ZS) včetně největšího městského parku – Jiráskových sadů. 
Východní okraj vnitřního prstence zahrnuje prostor Výstaviště a Za Plynárnou s plochami urče-
nými pro vybavenost nadmístního významu (OV) a veřejná prostranství (PV), relaxační a spor-
tovní zařízení vázaná na využití termálního zdroje (OS, resp. OS.1) a dále plochy pro drobnou 
(VD) i průmyslovou výrobu (VP). Areál bývalých kasáren Dukelských hrdinů je určen k trans-
formaci pro vysoké školství, kongresové centrum (OV), zčásti pro bydlení (BH) a dále pro plochu 
záchytného parkoviště (DI) při jižním vstupu do výstaviště. V okrajových polohách přiléhajících 
k dopravním trasám jsou ponechány stabilizované zahrádkové kolonie (RZ), resp. vymezeny plo-
chy izolační zeleně (ZS). 

 Vnější prstenec – tvoří městské části vně od trasy železnice č.087 na okraji zastavěného a zasta-
vitelného území města na severním břehu Labe a prostoru Želetic na jižním břehu Labe. 
Severní okraj vnějšího prstence zahrnuje původní sídlo Pokratice, vilovou čtvť Pod Mostkou a dá-
le sídlištní celky s nejvyšší hustotou obyvatel – sídliště Severozápad a Družba včetně navrhova-
ných i přestavbových rozvojových ploch: Miřejovická Stráň, lokalita Pod Miřejovicemi, přestav-
bové území areálu kasáren Pod Radobýlem, lokality Pod Mostkou, Žitenická a Za Nemocnicí. Již-
ní okraj vnějšího prstence je v prostoru Želetic na jižním břehu Labe územně redukován na plochy 
vymezené mezi stávajícím zastavěným územím a navrhovanou přeložkou silnice I/15. Území 
vnějšího prstence je určeno pro plochy bydlení (BH, BI, případně SM), vybavenost (lokální centra 
SC.3, OS), areály komerční vybavenosti (OK, OK.1) a drobné výroby (VD). Okrajové polohy zá-
stavby v přímém kontaktu s příměstskou kulturní krajinou jsou ponechány plochám stabilizova-
ných zahrádkových kolonií (RZ) nebo smíšenému využití s převahou rekreační zástavby (SR – 
Třeboutická stráň). 

 Koridor řeky, městská nábřeží a přilehlé ostrovy – plochy převážně dotčené záplavovým úze-
mí toku Labe a Ohře a vymezenými prvky systému ekologické stability. Nábřeží jsou určena pro 
hlavní relaxační prostory obyvatel města a tvoří protiváhu městského lesoparku Mostka a Jirásko-
vých sadů. 
Nábřežní a ostrovy severního (pravého) břehu Labe (Písečný ostrov, Rybáře, Střelecký ostrov 
a ženijní cvičiště) tvoří – kromě stávajících provozů Technických služeb města a přilehlé betonár-
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ky – souvislý pás určený hlavně pro intenzivní i extenzivní relaxační využití v rámci ploch sídelní 
zeleně (ZS), hromadné rekreace (RH), komerční i veřejné vybavenosti (OK, OV). Sledované 
území bude zčásti nadále využito pro stabilizované plochy výroby (VP, VD) – avšak jen v omeze-
né míře. Prostory zahrnují několik transformačních území: lokalitu Rybáře (rekonstrukce nábřeží 
pro smíšené využití – SM) a areál ženijního cvičiště (OV.1) určený pro výhledovou transformaci 
na plochy relaxace v přírodním prostředí. Nábřeží jižního (levého) břehu Labe a Ohře je určeno 
především pro extenzivní relaxaci v kombinaci s místními i dálkovými pěšími a cyklistickými tra-
sami (Mlékojedy – Terezín) a intenzifikaci pobytové rekreace s ubytovacími kapacitami (RH) zá-
padně od jižního předmostí Tyršova mostu. 

 Lokální centra městských částí (SC.3) – jsou ve struktuře města navržena jako síť jader základní 
vybavenosti. Návrh vymezení lokálních center zajistí optimální dostupnost vybavenosti v rámci 
zastavěného a přestavbového území i zastavitelných ploch. Lokální centra (stávající a navrhovaná) 
jsou vymezena v lokalitách s nejvyšší hustotou osídlení: 
o Cihelna 
o Pod Radobýlem 
o Miřejovická stráň 
o Pokratická – jih 
o Pokratická – sever 
o Horní nádraží 
o Želetice 

 

 Základní členění území města 
Pro potřebu územního plánu jsou zastavěná území a zastavitelné plochy Litoměřic rámcově rozčleně-
ny na území stabilizovaná, rozvojová a přestavbová (viz výkres č.1 Základní členění území). 
 území rozvojová – plochy (převážně mimo zastavěné území města) určené pro novou zástavbu: 

o Miřejovická stráň [1] 
o Pod Miřejovicemi [2] 
o Žernosecká [3a, 3b, 3c] 
o Želetice [4] 
o Za Plynárnou [5] 
o Za Nemocnicí [6] 
o Žitenická [7] 
o Bílé Stráně I [9] 
o Písečný ostrov [11] 
o Mostka [12] 
o Medulánka [13] 
o Štampův mlýn [14] 
o Miřejovická stráň sever [15a, 15b, 15c] 
o Želetice nábřeží [Z01] 
Některá z hlavních rozvojových území mohou zčásti zasahovat do území zastavěného. 
Specifikace náplně rozvojových zastavitelných ploch – viz kap. c.01 

 území přestavbová (transformační) – převážně plochy uvnitř zastavěného území určené k jiné-
mu než stávajícímu využití: 
o Pod Radobýlem [51a, 51b, 51c] 
o Mrazírny [52] 
o Kamýcká [53] 
o Rybáře [54] 
o Na Vinici [58] 
o Areál Technických služeb a okolí [59] 
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o Českolipská [60] 
o Želetice střed [61] 
o Mrazírny [dříve 52 – pro potřebu změny č. 2 označena jako Z02.1] 
o Parkovací dům Pokratická – Na Výsluní [Z02.2] 
o Systém zásobování města teplem [koridory + plochy Z02.3] 
o Areál Mlýna UNIMILLS – Střelecký ostrov [Z02.4] 
o Areál firmy BUS.COM. a. s. – Za Kocandou [Z02.5] 
o Na soutoku [Z03.1] 
o Žernosecká [Z03.2] 
o Plešivecká–Kamýcká [Z03.3] 
o Nerudova [Z03.4] 
o Předměstí [Z03.5] 

 
 území stabilizovaná – všechny zbývající plochy, jejichž využití se návrhem nového územního 

plánu nemění. 
I v území stabilizovaném však územní plán formou verbální specifikace regulativů případně ve 
vybraných plochách dalším územně plánovacím podkladem (např. územní studie MPR) upřesňuje 
podmínky pro funkční a rámcové prostorové využití s cílem vzájemné koordinace střetových jevů 
v území (viz kap. f, c.03). 
Na základě připomínky a požadavku města Litoměřice a následné dohody učiněné na Ministerstvu 
kultury ČR byla v návrhu územního plánu přehodnocena stabilizace stávající polohy areálu Tech-
nických služeb a přilehlé betonárky v lokalitě dříve uvažované k transformaci území na příměst-
skou relaxační zeleň. Uvedené provozy jsou v územním plánu nyní zachovány s tím, že vzhledem 
k povinnosti respektovat v daném území režim ochranného pásma MPR a vzhledem k poloze ve 
významném krajinném prvku (niva toku Labe) a v záplavovém území toku Labe a s ohledem na 
ekologická a provozní rizika obou provozů se s transformací území (lokalita 59) na městskou re-
laxační zeleň nadále počítá ve výhledovém horizontu územní rezervy. Proto je současně třeba za-
jistit předpoklady pro výhledové vymezení územní rezervy pro postupné přemístění uvedených 
provozů. Nový areál Technických služeb města je možné situovat např. v některé z rozvojových 
nebo přestavbových lokalit: č. 5 – Za plynárnou, č.51 – Pod Radobýlem, č.58 – Na Vinici, apod., 
které dle platného regulativu umožňují toto funkční využití. Provoz nové betonárky je možné lo-
kalizovat na plochách pro průmyslovou výrobu mimo záplavové území. 
 

 Podrobné členění struktury města – plochy s rozdílným způsobem využití 
Správní území města je pro účel územního plánu členěno na přibližně stejnorodé plochy využití úze-
mí. 
Každá plocha s rozdílným způsobem využití je definována z hlediska hlavního využití (převažujícího 
účelu), přípustného nebo nepřípustného využití a dalších podmínek a z hlediska prostorového uspořá-
dání (rámcových podmínek forem zástavby). Každá vymezená územní plocha je v hlavním výkresu 
označena kódem regulativu využití území. Regulativy využití ploch podle kódového označení jsou 
obsahem kapitoly f. 
 

 Ochrana kompozičních vztahů a panoramatu města 
 Kompoziční vztahy jsou v případě Litoměřic specifickým předmětem ochrany, a tedy i specific-

kým limitem územního rozvoje a stavebních aktivit ve správním území města. 
 Výškovou hladinu zástavby je třeba chránit s ohledem na zachování měřítka zastavění, charakteru 

zástavby městského jádra a zachování působnosti historických stavebních i přírodních dominant 
spoluvytvářejících jedinečnou scenérii města. 
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 Je třeba dbát na ochranu a působnost rámce přírodních horizontů okolních návrší (na západě Ra-
dobýl a Bídnice, na severu Mostná Hora, Bílá Stráň, Kočka s horizontem Českého Středohoří, na 
východě vrch Na Šancích). Jako specifický prvek kompozice sídla působí i soutok Labe a Ohře 
s přilehlými prostory nábřeží a doprovodné zeleně. 

 Lokální identita sídla je dána kromě charakteristické topografie vztahem a vzájemným působením 
přírodního rámce a stavebních dominant území. Zejména je třeba dbát na ochranu panoramatu his-
torického města a jeho předměstí na straně jedné, na ochranu krajinného rámce a přírodního hori-
zontu kotliny na straně druhé a zachovat osy průhledů na kulturní i přírodní dominanty sídla. 

 Veškeré budoucí záměry, které mohou zasáhnout do panoramatu města a jeho střešní krajiny nebo 
do krajinného rámce, budou prověřeny se zvýšenou pozorností; investor musí prokázat, že jeho 
záměr nenaruší celkové panorama města, jeho střešní krajinu a krajinný rámec. 

 
 

c.01 Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně 

c.01.1  Zastavitelné plochy 
 Hlavní zastavitelné plochy, resp. rozvojové plochy města, navazují na vnější prstenec zastavěného 

území města. Hlavní rozvojové plochy města jsou soustředěny v následujících lokalitách: 
 

lokalita 1 – MIŘEJOVICKÁ STRÁŇ 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

— SC.3 – smíšené využití centra obvodu (městské čtvrtě) 
— SM – smíšené využití území městského typu 
— BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské 
— BI.1 – bydlení individuální v rodinných domech – specifické 
— ZS – sídelní zeleň veřejná 
— ZS.1 – sídelní zeleň individuální – nezastavitelné zahrady 
— PV – veřejná prostranství 
Plochy určené pro výstavbu jsou přístupné z ulice: Miřejovické (III/24719), Akátové, Meruňkové, 
Trnkové, Višňové, K Radobýlu, Jasanové, Platanové, Raisovy a Plešivecké (III/24719). 

 specifické podmínky využití: 
— podmínkou je lokalizace nových trafostanic 1N a 2N; 
— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací komuni-

kacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro trvalé bydlení; řešení musí zahrnovat návrh sys-
tému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

— území je určeno převážně pro bydlení v rodinných domech, případně v plochách smíšeného 
využití ve vícebytových domech do 4 nadzemních podlaží; lokální centrum zahrne zařízení 
vybavenosti pro potřebu lokality; v území budou zachována veřejná prostranství a veřejně pří-
stupná nezastavitelná plocha sídelní zeleně; 

— možnost přeložení stávajícího vedení VN 22 kV do kabelové trasy v plochách veřejných pro-
stranství 

 podmínka pro rozhodování: 
— zpracovaná platná urbanistická studie střední části lokality vložená v evidenci územně pláno-

vací činnosti 
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lokalita 2 – POD MIŘEJOVICEMI 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

— BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské 
— BI.1 – bydlení individuální v rodinných domech – specifické 
Plochy určené pro zástavbu jsou přístupné z ulice: Miřejovické (III/24719), Habrové a zčásti Ka-
mýcké (III/24720). 

 specifické podmínky využití: 
— podmínkou je lokalizace nové trafostanice 3N; 
— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací komuni-

kacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro trvalé bydlení; řešení musí zahrnovat návrh sys-
tému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

— lokalita je určena pro zástavbu nízkopodlažními objekty rodinného bydlení; 
— výstavba v západní polovině lokality je podmíněna řešením ochrany území před přívalovými 

vodami z extravilánu; 
• podmínka pro rozhodování: 
— zpracovaná platná urbanistická studie severní části lokality vložená v evidenci územně pláno-

vací činnosti 
— vypracování územní studie jižní části lokality (viz výkres č. 1); 

 lhůta pro zpracování studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence o územně plá-
novací činnosti: 
— 15 let 

 
lokalita 3 – ŽERNOSECKÁ 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

ČÁST 3a: 
— BI.1 – bydlení individuální v rodinných domech – specifické 
ČÁST 3b: 
— BI.1 – bydlení individuální v rodinných domech – specifické 
— VD – drobná výroba a výrobní služby 
— ZS – sídelní zeleň 
— DI – dopravní infrastruktura 
ČÁST 3c: 
— OH – veřejná pohřebiště a související služby 
Plochy určené pro zástavbu jsou přístupné z ulice: Žernosecké (II/261) a Dr. Karla Fialy. 

 specifické podmínky využití: 
— podmínkou je lokalizace nové trafostanice 4N. 
— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací komuni-

kacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro drobnou výrobu nebo trvalé bydlení; řešení musí 
zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou 
koncepci; 

— lokalita je určena pro zástavbu nízkopodlažními objekty rodinného bydlení; v pásu podél nové 
komunikace II/247 se předpokládá umístění provozoven drobné výroby a řemesel s objekty 
členěnými do objemů přibližně odpovídajícím rodinné zástavbě; součástí lokality jsou i po-
zemky pro rozšíření městského hřbitova; 

 
lokalita 4 – ŽELETICE 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 
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— SM – smíšené využití území městského typu 
— VD – drobná výroba a výrobní služby 
— ZS – sídelní zeleň 
— DI – dopravní infrastruktura 
Plochy určené pro zástavbu jsou přístupné z navrhované jižní obchvatové komunikace I/15. 

 specifické podmínky využití: 
— při využití lokality je nutno respektovat vymezení záplavového území Q100 toku Labe a Ohře, 

resp. podmínky vodoprávního úřadu; 
— podmínkou je výstavba nových trafostanic 5N, 6N, 7N, 8N; 
— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací komuni-

kacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro drobnou výrobu nebo trvalé bydlení; řešení musí 
zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou 
koncepci; 

— formování nových koridorů uliční sítě a směru stavebních čar je nutno podřídit kompozičním 
vztahům k dominantám a panoramatu historického jádra města a přírodním dominantám oko-
lí; dále je nutno zohlednit směr proudnice vod v záplavovém území; 

 podmínka pro rozhodování: 
— vypracování územní studie 

 lhůta pro zpracování studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence o územně plá-
novací činnosti: 
— 20 let 

 
lokalita 5 – ZA PLYNÁRNOU 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

— VP – průmyslová výroba a sklady 
— VD – drobná výroba a výrobní služby 
— SM – smíšené využití území městského typu 
— DI – dopravní infrastruktura 
Plochy určené pro zástavbu jsou přístupné pouze za podmínky realizace nových připojení k silnici 
I/15 (Českolipská) a II/261, resp. k přeložce I/15 (rekonstruovanou ulicí Na Vinici). 

 specifické podmínky využití: 
— podmínkou je lokalizace nových trafostanic 9N a 10N. 
— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací komuni-

kacemi v kategorii odpovídající lokalitě výrobní zóny; řešení musí zahrnovat návrh systému 
vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

 
lokalita 6 – ZA NEMOCNICÍ 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

— BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské 
— OV.2 – veřejná vybavenost specifická – městská nemocnice 
— SM – smíšené využití území městského typu 
Plochy určené pro zástavbu jsou přístupné pouze za podmínky realizace nových připojení k silnici 
III/25847 (Žitenická) podél tratě a areálem nemocnice a dále ke stávající silnici I/15 Českolipská 
s úpravou přejezdů železniční tratě č. 087. 

 specifické podmínky využití: 
— podmínkou je lokalizace nové trafostanice 11N; 
— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací komuni-
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kacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro smíšené využití území nebo trvalé bydlení; řešení 
musí zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměst-
skou koncepci; 

— lokalita je určena pro zástavbu převážně nízkopodlažními objekty rodinného bydlení a rozší-
ření areálu nemocnice; 

 podmínka pro rozhodování: 
— vypracování územní studie 

 lhůta pro zpracování studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence o územně plá-
novací činnosti: 
— 10 let 

 
lokalita 7 – ŽITENICKÁ 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

— BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské 
Plochy určené pro zástavbu jsou přístupné z ulice Žitenické (III/25847), Zelenkovy a Macharovy. 

 specifické podmínky využití: 
— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací komuni-

kacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro trvalé bydlení; řešení musí zahrnovat návrh sys-
tému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

— lokalita je určena pro zástavbu nízkopodlažními objekty rodinného bydlení; 
 

lokalita 9 – BÍLÉ STRÁNĚ I. 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

— BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské 
Plochy určené pro zástavbu jsou přístupné z ulice Janáčkovy a Fillovy a z ulice U Statku. 

 specifické podmínky využití: 
— pro využití lokality je podmínkou realizace interakčního prvku v prostoru pod Bílou Strání; 
— podmínkou je lokalizace nové trafostanice 12N 
— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací komuni-

kacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro trvalé bydlení; řešení musí zahrnovat návrh sys-
tému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

— lokalita je určena pro zástavbu nízkopodlažními objekty rodinného bydlení; 
— výstavba v lokalitě je podmíněna řešením ochrany území před přívalovými vodami z extravi-

lánu; 
— požadovaná studie bude vypracována v rozsahu celé lokality č.9 (Bílé Stráně) a bude respek-

tovat objekty stávající a se zahájeným územním nebo stavebním řízením; 
 podmínka pro rozhodování: 

— vypracování územní studie 
 lhůta pro zpracování studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence o územně plá-

novací činnosti: 
— 15 let 

 
lokalita 11 – PÍSEČNÝ OSTROV 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

— RH – hromadná rekreace 
Plochy určené k rozšíření koupaliště včetně nezbytného parkoviště pro návštěvníky jsou přístupné 
za předpokladu realizace nového mostku z ulice Pobřežní. 
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 specifické podmínky využití: 
— při využití lokality je nutno respektovat vymezení záplavového území Q100 toku Labe (částeč-

ně – mimo rozvojové plochy – i v aktivní zóně); 
— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací komuni-

kacemi v kategorii odpovídající lokalitě veřejné vybavenosti; řešení musí zahrnovat návrh 
systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

— návrh využití území musí splnit podmínky vodoprávního úřadu pro záplavové území Q100 toku 
Labe; 

— zvláštní důraz je třeba klást na kvalitu architektonického ztvárnění ostrova a nábřeží jako pod-
nože hlavního panoramatu města. 

— lokalita je určena k rozšíření areálu městského koupaliště a jeho záchytného parkoviště; s oh-
ledem na kompromisní využití západní části ostrova může dojít k upřesnění ve vymezení roz-
vojových ploch s cílem zachovat a neohrozit výskyt specifických druhů fauny. 

 podmínka pro rozhodování: 
— vypracování speciální územní studie orientované na nalezení kompromisu ve využití ostrova 

pro relaxaci obyvatel města a současně pro ochranu přírody; 
 lhůta pro zpracování studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence o územně plá-

novací činnosti: 
— 20 let 

 
lokalita 12 – MOSTKA 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

— ZS.2 – sídelní zeleň specifická – lesopark Mostka 
Plochy určené pro rozšíření lesoparku jsou přístupné z ulice Zelenkovy a Fillovy. Pěší dostupnost 
přes lesopark z ulice Sokolovské. 

 specifické podmínky využití: 
— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací komuni-

kacemi v kategorii odpovídající potřebě provozu vybavenosti situované v lokalitě; řešení musí 
zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou 
koncepci; 

— území je určeno k revitalizaci přírodního charakteru severovýchodního a východního úbočí 
Mostné Hory s cílem rozšířit hlavní relaxační a vyhlídkové plochy města o možnost využití 
piknikových palouků a pro sezónní zimní sporty apod.; na vymezených plochách bude reali-
zována výhradně přírodní úprava s doplněním cestní sítě; 

 
lokalita 13 – MEDULÁNKA 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

— BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské 
Plochy určené pro zástavbu jsou přístupné z ulice U Medulánky, U Školy. 

 specifické podmínky využití: 
— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací komuni-

kacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro trvalé bydlení; řešení musí zahrnovat návrh sys-
tému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

— lokalita je určena pro zástavbu nízkopodlažními objekty rodinného bydlení; 
 

lokalita 14 – ŠTAMPŮV MLÝN 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 
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— -  BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské 
Plochy určené pro zástavbu jsou přístupné z ulice Skalické. 

 specifické podmínky využití: 
— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací komuni-

kacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro trvalé bydlení; řešení musí zahrnovat návrh sys-
tému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

— lokalita je určena pro zástavbu nízkopodlažními objekty rodinného bydlení; 
 

lokalita 15 – MIŘEJOVICKÁ STRÁŇ – SEVER 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

ČÁST 15a: 
— ZS.1 – sídelní zeleň individuální – nezastavitelné zahrady 
ČÁST 15b: 
— BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské 
— ZS.1 – sídelní zeleň individuální – nezastavitelné zahrady 
ČÁST 15c: 
— BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské 
Plochy určené pro nezastavitelné zahrady jsou vymezeny pro rozšíření stávajících nebo navrhova-
ných pozemků; plochy určené pro zástavbu rodinnými domy jsou přístupné z ulic: Kardinála 
Trochty 

 specifické podmínky využití: 
— pozemky určené pro zástavbu musí být napojeny na síť místních obslužných a propojovacích 

komunikací komunikacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro trvalé bydlení; řešení musí 
zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou 
koncepci; 

— lokalita je určena pro rozšíření nezastavitelných zahrad současných parcel a pro zástavbu níz-
kopodlažními objekty rodinného bydlení; 

 
lokalita Z01 – ŽELETICE NÁBŘEŽÍ 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

— OK.1 – komerční areály – velkoprodejny, markety  
Plochy určené pro zástavbu jsou přístupné ze zásobovacích komunikací a parkoviště marketů In-
terspar a OBI napojených na silnici I/15. 

 specifické podmínky využití: 
— při využití lokality je nutno respektovat vymezení záplavového území Q100 toku Labe a Ohře 

a podmínky vodoprávního úřadu; 
— podmínkou je výstavba vlastní trafostanice; 
— lokalita musí být napojena na systém místních obslužných a propojovacích komunikací ko-

munikacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro komerční využití; řešení musí zahrnovat ná-
vrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

— formování staveb a směru stavebních čar je nutno podřídit kompozičním vztahům k dominan-
tám a panoramatu historického jádra města a přírodnímu charakteru nábřeží;  

— dále je nutno zohlednit směr proudnice vod v záplavovém území; 
 podmínka pro rozhodování: 

— vypracování územní studie (zadání územní studie a návrh územní studie budou projednány 
s dotčeným orgánem – Ministerstvem kultury ČR a orgánem památkové péče – Národním 
památkovým ústavem) 
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 lhůta pro zpracování studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence o územně plá-
novací činnosti: 
— 20 let 

 

c.01.2 Plochy přestavby 
 Hlavní přestavbové plochy města jsou soustředěny v následujících lokalitách: 
 

lokalita 51 – POD RADOBÝLEM 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

ČÁST 51a: 
— SC.3 – smíšené využití centra obvodu (městské čtvrtě) 
— BH – bydlení hromadné 
— BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské 
— SM – smíšené využití území městského typu 
— OV – veřejná vybavenost 
— OS – sport – tělovýchova 
— VD – drobná výroba a výrobní služby 
— DI – dopravní infrastruktura 
ČÁST 51b: 
— VP – průmyslová výroba a sklady 
— DI – dopravní infrastruktura 
ČÁST 51c: 
— OS.1 – sport – tělovýchova (kynologický areál) 
součástí lokality je návrh nové propojovací komunikace z ulice Kamýcké, resp. Plešivecké 
(III/24719) k ulici Michalovické (III/24716) 

 specifické podmínky využití: 
— podmínkou je lokalizace nových trafostanic 13N a 14N. 
— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací komuni-

kacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro trvalé bydlení a veřejnou vybavenost; řešení musí 
zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou 
koncepci; 

— převážná část území (51a – přestavbová plocha areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem) je 
určena pro nové lokální centrum se zařízeními sociálních služeb, školské vybavenosti, areálu 
městského stadionu a pro hromadné a individuální bydlení. Plocha 51b je určena k rozšíření 
výrobní sféry při západním okraji areálu nových mrazíren – podél nové propojovací komuni-
kace – a plocha 51c je určena pro kynologický areál. 

 podmínka pro rozhodování: 
— vypracování územní studie v rozsahu části 51a včetně kontextuálních ploch 

 lhůta pro zpracování studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence o územně plá-
novací činnosti: 
— 20 let 

 
lokalita 53 – KAMÝCKÁ 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

— SM – smíšené využití území městského typu 
Plochy určené pro přestavbu jsou přístupné z ulice Kamýcké a 28. října. 
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 specifické podmínky využití: 
— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací komuni-

kacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro trvalé bydlení a veřejnou vybavenost; řešení musí 
zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou 
koncepci; 

 
lokalita 54 – RYBÁŘE 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

— SM* – smíšené využití území městského typu 
— DI* – dopravní infrastruktura 
— ZS* – sídelní zeleň 
* - označené plochy se nacházejí v záplavovém území 
Plochy určené pro přestavbu jsou přístupné z ulice Pobřežní, Labské a z Lodního náměstí. 

 specifické podmínky využití: 
— při využití lokality je nutno respektovat vymezení záplavového území Q100 toku Labe (části 

mimo vlastní přestavbové plochy i v aktivní zóně) 
— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací komuni-

kacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro trvalé bydlení a veřejné vybavenosti; součástí lo-
kality je průtah jedné z hlavních pěších tras města; řešení musí zahrnovat návrh systému 
vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

— území je určeno k přestavbě a revitalizaci nábřeží obytnými objekty v rámci smíšeného využi-
tí území, relaxačními plochami sídelní zeleně a přístavního bazénu pro menší lodě; 

— zvláštní důraz je třeba klást na kvalitu architektonického ztvárnění nábřeží jako podnože hlav-
ního panoramatu města. 

 podmínka pro rozhodování: 
— vypracování územní studie včetně kontextuálních ploch; 

 lhůta pro zpracování studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence o územně plá-
novací činnosti: 
— 20 let 

 
lokalita 58 – NA VINICI (bývalá kasárna Dukelských hrdinů) 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

— OV – veřejná vybavenost 
— BH – bydlení hromadné 
— OS – sport – tělovýchova 
— OS.1 – sport, tělovýchova – specifická zařízení 
— PV – veřejná prostranství 
— TO – technické služby a zabezpečení 
— DI – dopravní infrastruktura 
plochy určené pro přestavbu jsou přístupné z ulice Českolipské, Na Vinici a Karla IV. 

 specifické podmínky využití: 
— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací komuni-

kacemi v kategorii odpovídající veřejné vybavenosti a trvalému bydlení; součástí lokality je 
řešení nového jižního nástupního prostoru výstaviště včetně záchytného parkoviště o kapacitě 
800 vozidel; řešení musí zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v ná-
vaznosti na celoměstskou koncepci; 

— lokalita je dotčena záměrem realizace geotermální elektrárny a teplárny; 
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— lokalita je určena pro eventuální lokalizaci vysoké školy (včetně kolejí), kongresového centra 
v návaznosti na areál sousedního výstaviště Zahrady Čech a relaxačních a sportovních zaříze-
ní ve vazbě na využití termální energie. 

 
lokalita 59 – TECHNICKÉ SLUŽBY 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

— SM* – smíšené využití území městského typu 
— TO* – technické služby a zabezpečení 
— VP* – průmyslová výroba a sklady 
* - označené plochy se nacházejí v záplavovém území 
Plochy jsou přístupné z ulice Marie Pomocné. Pěší dostupnost umožňuje lávka přes mlýnský ná-
hon. 

 specifické podmínky využití: 
— v rámci ploch, pozemků a areálů dotčených změnou využití území v horizontu územní rezervy 

lze připustit umístění staveb jen na dobu dočasnou – max. však na 15 let od doby vydání 
územního plánu; dočasné stavby budou povolovány pouze jako stavby přízemní (o jednom 
nadzemním podlaží); 

— území je výhledově určeno k revitalizaci přírodního charakteru nábřeží s relaxačním využitím 
sídelní zeleně; 

— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací; řešení 
musí zahrnovat návrh odpovídajícího systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaz-
nosti na jejich celoměstskou koncepci; 

 
lokalita 60 – ČESKOLIPSKÁ 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

— OS – sport – tělovýchova 
— SM – smíšené využití území městského typu 
plochy určené pro přestavbu jsou přístupné z ulice Českolipské a K Výtopně. 

 specifické podmínky využití: 
— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací komuni-

kacemi v kategorii odpovídající veřejné vybavenosti; součástí lokality je řešení koridoru měst-
ské třídy Českolipské a nového koridoru obslužné komunikace k lokalitě Za nemocnicí; řešení 
musí zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměst-
skou koncepci; 

 
lokalita 61 – ŽELETICE – STŘED 
• využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

-  SC.3* – smíšené využití centra obvodu (městské čtvrtě) 
-  SM* – smíšené využití území městského typu 
-  RH* – hromadná rekreace 
-  VD* – drobná výroba a výrobní služby 
-  OK* - komerční vybavenost 
-  ZS* – sídelní zeleň 
-  DI* – dopravní infrastruktura 
* - označené plochy se nacházejí v záplavovém území 
Plochy určené pro zástavbu jsou přístupné z ulice: Mlékojedské. 

• specifické podmínky využití: 
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-  při využití lokality je nutno respektovat vymezení záplavového území Q100 toku Labe; 
-   lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací ko-

munikacemi v kategorii odpovídající lokalitě pro drobnou výrobu nebo trvalé bydlení; ře-
šení musí zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti 
na celoměstskou koncepci; 

-  formování nových koridorů uliční sítě a směru stavebních čar je nutno podřídit 
kompozičním vztahům k dominantám a panoramatu historického jádra města a přírodním 
dominantám okolí; dále je nutno zohlednit směr proudnice vod v záplavovém území; 

• podmínka pro rozhodování: 
-  vypracování územní studie 

• lhůta pro zpracování studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence o 
územně plánovací činnosti: 
-  20 let 

 
lokalita (52) Z02.1 – STARÉ MRAZÍRNY 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

v lokalitě vymezené územním plánem pro plochy SM.1 (smíšené využití území městského typu – 
specifické), BH (bydlení hromadné) a DI (dopravní infrastruktura) jsou změnou č. 2 nově vyme-
zeny následující plochy s rozdílným využitím: 
— OK.2 – komerční areály – velkoprodejny, markety – specifické 
— SM – smíšené využití území městského typu 
— SC.1 – smíšené využití centra města I (s omezenou dopravní dostupností) 
— ZO – sídelní zeleň ochranná 
plochy určené pro přestavbu jsou přístupné z ulice Žernosecké. 

 specifické podmínky využití: 
— Předpokladem pro přestavbu a nové využití areálu je zrušení ochranného pásma bývalého 

mrazírenského areálu; 
— lokalita musí být napojena na páteřovou městskou komunikaci (Žernosecká – Švermova) kři-

žovatkami o kapacitě odpovídající provozu komerčního areálu; řešení musí zahrnovat návrh 
systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací komuni-
kacemi v kategorii odpovídající využití východní části lokality plochou smíšeného využití 
centra města I; řešení musí zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy 
v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

— při přestavbě bude v rámci prostorového uspořádání zachováno dominantní působení hlavní 
hmoty původního objektu mrazíren (dříve Polabského pivovaru); 

— v části lokality spadající do plochy SC.1 bude v rámci požadované územní studie prověřeno 
umístění záchytného kapacitního parkoviště pro potřebu jádra města a sousední dvorany Ka-
lich (nezávisle na parkovacích plochách pro komerční areál sousední plochy OK.2); 

— v části lokality spadající do plochy SC.1 bude pro umístění staveb, které se nacházejí 
— v ochranném pásmu dráhy a pro něž jsou stanoveny hygienické hlukové limity, požadováno 

v rámci územního (případně stavebního) řízení zhodnocení akustické zátěže k prokázání ne-
překročení maximálních přípustných hladin hluku, případně návrh protihlukových opatření re-
alizovaných na náklady investora; 

 podmínka pro rozhodování: 
— vypracování územní studie pro část areálu přestavby spadající do ploch SC.1 a ZO; 

 lhůta pro zpracování studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence o územně plá-



19 

novací činnosti: 
— 20 let 

 
lokalita Z02.2 – POKRATICKÁ – NA VÝSLUNÍ 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

v lokalitě vymezené územním plánem pro plochu SM (smíšené využití území městského typu) je 
změnou č. 2 upraveno vymezení následující plochy s rozdílným využitím: 
— DI – dopraví infrastruktura 
plocha určená pro přestavbu je přístupná z ulice Na Výsluní. 

 specifické podmínky využití: 
— zpřesnění hranice plochy dopravní infrastruktury je provedeno za účelem lokalizace vícepod-

lažního parkovacího domu 
— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací (ul. Na 

Výsluní) komunikacemi v kategorii odpovídající využití lokality plochou dopravní infrastruk-
tury – vícepodlažním parkovacím objektem, jehož cílem je zachycení cílové dopravy ještě 
před vjezdem do sídliště s vysokou hustotou obyvatel; řešení musí zahrnovat návrh systému 
vnitřní dopravní a technické obsluhy v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

 
lokalita Z02.4 – AREÁL MLÝNA – STŘELECKÝ OSTROV 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

změnou č. 2 je upraveno vymezení sousedících ploch s rozdílným využitím – plochy ZS* (sídelní 
zeleň veřejná) a plochy VP* (průmyslová výroba a sklady) rozšířením areálu firmy UNIMILLS. 
Plocha určená pro změnu využití je přístupná z areálu firmy UNIMILLS, resp. z ulice Velká 
Mlýnská a její nové využití je přípustné za předpokladu splnění následujících podmínek: 

 specifické podmínky využití: 
— plochy ZS* (stávající využití) i VP* (sousední stávající areál mlýna) jsou dotčeny záplavovým 

územím Q100 a zčásti i jeho aktivní zónou. Rozšíření plochy pro umístění skladu je vymezeno 
mimo aktivní zónu záplavového území; její využití je však dále podmíněno kladným vyjádře-
ním vodoprávního úřadu a správy toku; 

— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací (ul. Velká 
Mlýnská) komunikacemi v kategorii odpovídající využití lokality plochou pro průmyslovou 
výrobu a sklady; řešení musí zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy 
v návaznosti na celoměstskou koncepci; 

— v případě plánovaného kácení stromů je podmínkou provedení jejich podrobného biologické-
ho průzkumu zaměřeného na dřevní hmyz; 

— nový objekt musí charakterem, výškou a objemem korespondovat s původní zástavbou areálu 
v ochranném pásmu MPR; stavba bude přízemní, stavebně architektonické řešení bude určeno 
v rámci projednávání závazného stanoviska s dotčeným orgánem státní památkové péče; 

— nová výstavba bude součástí stávajícího areálu s přechodem do území vymezeného změnou 
č. 2; 

— zastavěná plocha bude max. do 800 m2; 
— rozšíření stávajícího areálu bude vymezeno výsadbou vhodných druhů zeleně; 

 
lokalita Z02.5 – ZA KOCANDOU 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

z lokality vymezené územním plánem pro plochy VD (drobnou výrobu a výrobní služby) je změ-
nou č.2 vyčleněna plocha s rozdílným využitím: 
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— - OK.3 – komerční areály – specifické 
— - OS – sport, tělovýchova 
plocha určená pro přestavbu je přístupná z ulice Českolipské a její nové využití je přípustné za 
předpokladu splnění následujících podmínek: 

 specifické podmínky využití: 
— koordinace využití území se sledovaným záměrem města na doplnění městského sportovního 

areálu (fotbalový stadion, sportovní hala, …); 
— zajištění nezávislého podkladu k posouzení záměru: územní studie obchodní sítě města Lito-

měřice s cílem ověřit aktuální stav, kapacity a potřeby rozvoje obchodní vybavenosti města a 
omezit rizika umrtvení komerčních aktivit v historickém jádru města; 

— charakter navrhované zástavby musí respektovat podmínky ochranného pásma městské pa-
mátkové rezervace Litoměřice a dotvořit kompoziční vztahy jeho východní části; 

— lokalita musí být napojena na síť místních obslužných a propojovacích komunikací (ul. Čes-
kolipská, případně U Stadionu, K Výtopně) komunikacemi v kategorii odpovídající nově na-
vrhovanému využití lokality pro komerční sféru s odpovídající kapacitou parkoviště; řešení 
musí zahrnovat návrh systému vnitřní dopravní a technické obsluhy v souladu s celoměstskou 
koncepcí uvedenou v územním plánu; 

 
lokalita Z03.1 – NA SOUTOKU 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

V lokalitě vymezené územním plánem pro stavové plochy OK – komerční vybavenost se změnou 
č. 3 ÚP mění způsob využití pozemků na návrhovou plochu OK.1 – komerční areály – velkopro-
dejny, markety.  

 specifické podmínky využití: 
— dopravní obsluha lokality bude řešena pomocí místní komunikace napojující se na silnici I/15 
 

 
lokalita Z03.2 – ŽERNOSECKÁ 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

Z lokality vymezené územním plánem pro stavovou plochu VD – drobná výroba a výrobní služby 
se změnou č. 3 ÚP vyčleňuje návrhová plocha s rozdílným způsobem využití SM – smíšené vyu-
žití území městského typu. 

 
lokalita Z03.3 – PLEŠIVECKÁ–KAMÝCKÁ 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

V lokalitě vymezené územním plánem pro stavové plochy SM – smíšené využití území městského 
typu se změnou č. 3 ÚP mění způsob využití pozemků na návrhovou plochu VD – drobná výroba 
a výrobní služby.  

 
lokalita Z03.4 – NERUDOVA 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

Z lokality vymezené územním plánem pro plochy TO – technické služby a zabezpečení se změ-
nou č. 3 ÚP vyčleňuje návrhová plocha s rozdílným způsobem využití SM – smíšené využití úze-
mí městského typu. 

 
lokalita Z02.5 – PŘEDMĚSTÍ 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 
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Z lokality vymezené územním plánem pro stavové plochy RZ – individuální rekreace – zahrád-
kářské osady se změnou č. 3 ÚP vyčleňuje návrhová plocha s rozdílným způsobem využití BI – 
bydlení v rodinných domech – městské. 

 V rámci návrhu územního plánu se kromě vymezení výše zmíněných hlavních přestavbových lokalit 
s ohledem na potřebu řešení deficitu parkovacích ploch a garáží počítá s přestavbou většiny areálů 
řadových garáží na vícepodlažní objekty hromadného parkování nebo garážování (viz kap. 
d.02.7). 

 
 

c.01.3  Systém sídelní zeleně 
 Zeleň je určitým podílem zastoupena v každé ploše s rozdílným využitím (viz koeficient zeleně – 

kap. f). Podstatný význam pro strukturu města však mají vymezené plochy zeleně, které jsou nezasta-
vitelné a svým rozsahem mohou pozitivně ovlivnit mikroklima svého okolí a současně poskytují pro-
středí pro relaxaci obyvatel města. Tyto plochy jsou v územním plánu označeny kódem využití ZS 
(případně ZS.1, ZS.2, ZS.3, …) a jejich funkci je nezbytné do budoucna zachovat a chránit. Jedná se 
zejména o plochy: 
 v historickém jádru města 

o parkány hradeb a zahrady kláštera kapucínů – (ZS.3) východní okraj jádra města; 
o plochy zeleně v ulici Na Valech a jejich propojení s prostorem za Jezuitskou hvězdárnou (Voj-

těšská – Krupka) – (ZS) severozápadní okraj jádra města; 
o nezastavitelné zahrady Biskupství – (ZS.1) jihozápadní okraj jádra města; 

 ve vnitřním prstenci zástavby 
o park při ul. Stránského na sídlišti Cihelna – (ZS) západní okraj vnitřního prstence města; 
o linie podél Pokratického potoka – (ZS) severní okraj vnitřního prstence města; 
o Jiráskovy sady – (ZS) severovýchodní okraj vnitřního prstence města; 

 ve vnějším prstenci zástavby 
o park při lokálním centru v lokalitě Miřejovická Stráň – (ZS) severozápadní okraj vnějšího prs-

tence města; 
o linie Pokratického potoka – (ZS) severní okraj vnějšího prstence města; 
o městský lesopark Mostka – (ZS.2) severovýchodní okraj vnějšího prstence města; 
o linie a parková úprava ochranných pásem VN v prostoru Želetice – (ZS) jižní okraj vnějšího 

prstence města; 
 městská nábřeží – významné prvky liniové městské zeleně přecházející do krajiny: 

o Písečný ostrov – (S.plr) krajinná zeleň na západním okraji města; 
o Rybáře – (ZS) hodnotný prostor parkové úpravy nábřeží; 
o Střelecký ostrov – (ZS) západní i východní část s parkovou úpravou; 
o Jižní nábřeží Želetice – (ZS) revitalizace prostoru a propojení liniové zeleně Mlékojedy – Te-

rezín; 
 Účelem systému sídelní zeleně je zajištění relaxačních ploch s podílem přírodního prostředí uvnitř 

zastavěného území města a současně zajištění prostupnosti přírodních ploch příměstské krajiny do 
organismu města. Plochy sídlení zeleně mají tedy za cíl zajistit vazbu města s následujícími plochami 
krajiny a příměstské nelesní zeleně: 
 linií městských nábřeží v prodloužení do příměstských linií pravého i levého břehu Labe a levého 

břehu Ohře; 
 od městského parku v prostoru Cihelny směrem na Veveří, k Radobýlu nebo Bídnici; 
 z ploch městské zeleně podél Pokratického potoka k prostoru Bílé Stráně a dále na Kamýk; 
 z městského lesoparku Mostka na Kočku a dále na Křížovou Horu; 
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c.02  Vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

c.02.1  Územní rezervy 
 Plochami územních rezerv je vymezeno území ponechané pro eventuální využití ve vzdálenějším 

časovém horizontu – po vyčerpání rozvojových ploch nebo v případě, že rozvojové plochy nelze 
v dostatečném množství z nějaké příčiny využít. Jedná se o následující lokality: 
 Lokalita A – Za Nemocnicí – východ; potenciální plocha územního rozvoje převážně obytné sfé-

ry, jejichž využití se předpokládá po vyčerpání ostatních rozvojových lokalit a vnitřních rezerv 
města; rezerva se nachází na kvalitních zemědělských půdách; 

 Lokalita B – transformační území zahrádkové kolonie Mostka; potenciální plochy územního roz-
voje obytné zóny podmíněné náročnějšími úpravami (velmi pravděpodobně i zásahem do parcela-
ce) v souvislosti s odpovídajícími nároky na dopravní a technickou obsluhu území obytné plochy; 

 Lokalita C – koridor obvodové páteřové komunikace; aktuální potřeba realizace páteřové ko-
munikace bude koordinována s využitím výše uvedené územní rezervy „A“ případně i dalších 
ploch severně od hranice katastru Litoměřice; 

 Plochy a koridory územních rezerv jsou vymezeny ve výkrese č.1 Základní členění území; 
 
 

c.03  Vymezení ploch a koridorů pro vypracování územní studie 
 Plochy a koridory pro vypracování územní studie jsou patrné ve výkresu č. 1 Základní členění území. 

Jedná se o následující lokality: 
 

 Lokalita 2 – Pod Miřejovicemi – jižní část; lhůta pro zpracování studie a vložení dat do evidence 
o územně plánovací činnosti – 15 let; 
— Předmět řešení: návrh parcelace pro výstavbu rodinných domů za předpokladu zachování 

územních a technických limitů (zachování podmínek přirozeného odtoku a retence dešťových 
vod v území, respektování ochranných pásem VN, …); 

 
 Lokality 4 Želetice + 61 Želetice – střed – lhůta pro zpracování územní studie vymezené včetně 

kontextuálních ploch a vložení dat do evidence o územně plánovací činnosti – 20 let; 
— Předmět řešení: vymezení ploch a upřesnění podmínek pro novou zástavbu se zvláštním důra-

zem na kompoziční vztahy k historickému jádru města; vymezení veřejných prostorů a kori-
dorů kostry dopravní a technické infrastruktury území; zpřesnění regulativů pro využití území 
a prostorové uspořádání nové zástavby za předpokladu zachování územních a technických li-
mitů (zachování podmínek přirozeného odtoku a retence dešťových vod v území, respektování 
ochranných pásem technické a dopravní infrastruktury); územní studii optimálně zpracovat 
současně (případně vzájemně koordinovat) pro lokality 4 a 61; 

 
 Lokalita 6 – Za Nemocnicí – lhůta pro zpracování územní studie vymezené včetně kontextuálních 

ploch a vložení dat do evidence o územně plánovací činnosti – 10 let; 
— Předmět řešení: parcelace pro výstavbu rodinných domů včetně podílu veřejných prostranství 

za předpokladu zachování územních a technických limitů (zachování podmínek přirozeného 
odtoku a retence dešťových vod v území, respektování ochranných pásem technické a doprav-
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ní infrastruktury); 
 

 Lokalita 9 BÍLÉ STRÁNĚ I.; lhůta pro zpracování územní studie vymezené včetně kontextuál-
ních ploch a vložení dat do evidence o územně plánovací činnosti – 15 let; 
— územní studie jako podmínka pro rozhodování o využití území zahrne: 
o vymezení ploch a zpřesnění objemových regulativů a podmínek pro novou zástavbu se zvlášt-

ním důrazem na kompoziční vztahy rozvojového území v pohledově exponované lokalitě na 
severním okraji Litoměřic a jihozápadním úpatí Mostné hory; prostorové uspořádání a regula-
tivy musí být stanoveny v souladu s hodnotami území, které se nachází v kontaktní poloze s 
vymezeným ochranným pásmem městské památkové rezervace v chráněné krajinné oblasti. 
Návrh je nutno dokumentovat v panoramatických pohledech, případně ve vizualizaci doku-
mentující vztah k panoramatu historického jádra města a příměstské krajiny; 

o vymezení veřejných prostorů a kostry dopravní a technické infrastruktury území, územní a 
technické limity (zachování podmínek přirozeného odtoku a retence dešťových vod v území, 
respektování ochranných pásem technické a dopravní infrastruktury); 

o územní studie bude respektovat stávající pozemek a objekt RD a návrhy na výstavbu nových 
RD, o jejichž povolení bylo zažádáno u stavebního úřadu před zahájením řízení o návrhu změ-
ny č. 2 ÚP Litoměřice (před 25. 5. 2012) 

— území pro vypracování územní studie je vymezeno na jihozápadní straně hranicí zastavěných 
pozemků stávající zástavby podél komunikací Alfonse Muchy a Pod Strání, na západě ulicí 
U Statku, na severní straně linií kopírující směr cesty k vodojemu v odstupu cca 40 až 70 m 
(viz zákres ve výkr. č. 1) a na východě zahrnutím ploch zahrádkové osady až po linii kopírují-
cí směr cesty k vodojemu v odstupu cca 40–60 m (viz zákres ve výkr. č. 1). Na základě prově-
ření územní studií budou zpřesněny příslušné podmínky, plošné a prostorové regulativy pro 
zástavbu. 

— součástí územní studie bude zpřesnění pěšího případně cyklistického propojení lokality s his-
torickým jádrem města a krajinným zázemím – tak, aby byly respektovány zájmy ochrany pří-
rody v blízkém okolí. 

 
 Lokalita 11 – Písečný ostrov – lhůta pro zpracování územní studie vymezené včetně kontextuál-

ních ploch a vložení dat do evidence o územně plánovací činnosti – 20 let; 
— Předmět řešení: vypracování speciální územní studie orientované na nalezení kompromisu ve 

využití ostrova pro relaxaci obyvatel města a současně pro ochranu přírody; 
 

 Lokalita 51a – Pod Radobýlem – lhůta pro zpracování studie a vložení dat do evidence o územně 
plánovací činnosti – 20 let; 
— Předmět řešení: vymezení ploch a upřesnění podmínek pro novou zástavbu; zvláštní důraz bu-

de kladen na kompoziční vztahy k historickému jádru města; vymezení veřejných prostorů 
a koridorů kostry dopravní a technické infrastruktury území; zpřesnění regulativů pro využití 
území a prostorové uspořádání nové zástavby za předpokladu zachování územních a technic-
kých limitů (zachování podmínek přirozeného odtoku a retence dešťových vod v území, re-
spektování ochranných pásem technické a dopravní infrastruktury); 

 
 Lokalita 54 – Rybáře – lhůta pro zpracování územní studie vymezené včetně kontextuálních 

ploch a vložení dat do evidence o územně plánovací činnosti – 20 let; 
— Předmět řešení: vymezení ploch a upřesnění podmínek pro novou zástavbu; zvláštní důraz bu-

de kladen na vytvoření podnože hlavního panoramatu města, revitalizaci prostoru nábřeží 
a kompoziční vztahy k historickému jádru; vymezení veřejných prostorů a koridorů kostry 
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dopravní a technické infrastruktury území; vymezení přístavu malých lodí, resp. přístavní hra-
ny pro turistické lodě; zpřesnění regulativů pro využití území a prostorové uspořádání nové 
zástavby za předpokladu zachování územních a technických limitů; 

 
 Lokalita 100 – MPR (městská památková rezervace) – lhůta pro zpracování územní studie vyme-

zené včetně kontextuálních ploch a vložení dat do evidence o územně plánovací činnosti – 10 let; 
— Předmět řešení: vymezení regulativů a upřesnění podmínek pro event. dostavbu objektů, zá-

stavbu proluk a objemové úpravy objektů a střešní krajiny se zvláštním důrazem na kompo-
ziční vztahy v rámci historického jádra města – v těsné konzultační spolupráci s orgány pa-
mátkové ochrany; vymezení veřejných prostorů a koridorů kostry dopravní a technické in-
frastruktury území za předpokladu zachování územních a technických limitů (zachování pod-
mínek přirozeného odtoku a retence dešťových vod v území, respektování ochranných pásem 
technické a dopravní infrastruktury); 

 
 Lokalita Z01 Želetice nábřeží; lhůta pro zpracování územní studie vymezené včetně kontextuál-

ních ploch a vložení dat do evidence o územně plánovací činnosti – 20 let; 
— územní studie jako podmínka pro rozhodování o využití území zahrne: 
o vymezení ploch a zpřesnění objemových regulativů a podmínek pro novou zástavbu se zvlášt-

ním důrazem na kompoziční vztahy k historickému jádru města; prostorové uspořádání bude 
respektovat podmínky stanovené dotčeným orgánem – Ministerstvem kultury ČR a příslušný-
mi orgány památkové péče a bude vycházet z podmínek vyhlášeného ochranného pásma měst-
ské památkové rezervace; regulativy musí být stanoveny v souladu s uvedenými hodnotami 
území, s ohledem na pohledově exponovaný prostor soutoku řek Labe a Ohře – návrh je nutno 
dokumentovat v panoramatických pohledech, případně ve vizualizaci dokumentující vztah k 
panoramatu historického jádra města a příměstské krajiny; 

o vymezení zastavitelné plochy občanského vybavení v bezprostřední návaznosti na zastavěné 
území v předmětné lokalitě mimo plochy aktivního záplavového území s cílem dotvořit dosud 
roztříštěný severní okraj lokálního obchodního centra Želetice; 

o vymezení veřejných prostorů a kostry dopravní a technické infrastruktury území, územní a 
technické limity (zachování podmínek přirozeného odtoku a retence dešťových vod v území, 
respektování ochranných pásem technické a dopravní infrastruktury); 

— rozsah územní studie bude rozšířen i na část stávajícího území OK.1 (viz výřez výkr. č. 1 Zá-
kladní členění území) při silnici I. třídy č. 15 s cílem dotvořit lokální centrum Želetic s vyvá-
ženými kompozičními a pohledovými vazbami na historické jádro města a jeho výškové a ar-
chitektonické dominanty; předmětem řešení bude mj. i problematika zachování (nebo likvida-
ce) dvou nevyužívaných objektů u stávajícího parkoviště a stanovení požadavků na řešení ve-
řejné dopravní infrastruktury včetně návaznosti na stávající obchodní centrum; na základě 
prověření územní studií budou stanoveny příslušné podmínky, plošné a prostorové regulativy 
pro zástavbu a prvky protipovodňové ochrany. Vymezení zastavitelné plochy v záplavovém 
území lze z výše uvedených důvodů považovat za zdůvodněné; 

 
 Lokalita severní předmostí mostu gen Chábery – Písečný ostrov – centrum; lhůta pro zpraco-

vání územní studie vymezené včetně kontextuálních ploch a vložení dat do evidence o územně 
plánovací činnosti – 20 let; 
— Územní studie jako podmínka pro rozhodování o využití území zahrne: 
o Ověření vedení cyklistické stezky nebo trasy, případně pěšího propojení uvedených lokalit na 

ploše vymezené zákresem ve výřezu výkr. č. 1 Základní členění území. 
o vymezení veřejných prostorů a kostry dopravní a technické infrastruktury území, územní a 

technické limity (zachování podmínek přirozeného odtoku a retence dešťových vod v území, 
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respektování ochranných pásem technické a dopravní infrastruktury); 
 

 Lokalita (52) Z02.1 STARÉ MRAZÍRNY – JIHOVÝCHOD; lhůta pro zpracování územní stu-
die vymezené včetně kontextuálních ploch a vložení dat do evidence o územně plánovací činnos-
ti – 20 let; 
— územní studie jako podmínka pro rozhodování o využití území zahrne: 
o vymezení ploch a zpřesnění objemových regulativů a podmínek pro novou zástavbu se zvlášt-

ním důrazem na kompoziční vztahy k historickému jádru města; prostorové uspořádání bude 
respektovat podmínky stanovené dotčeným orgánem – Ministerstvem kultury ČR a příslušný-
mi orgány památkové péče a bude vycházet z podmínek vyhlášeného ochranného pásma měst-
ské památkové rezervace; regulativy musí být stanoveny v souladu s uvedenými hodnotami 
území, s ohledem na pohledově exponovaný prostor kontaktu areálu bývalého Polabského pi-
vovaru (později mrazíren) a městské památkové rezervace na pravém břehu řeky Labe. Návrh 
je nutno dokumentovat v panoramatických pohledech, případně ve vizualizaci dokumentující 
vztah k panoramatu historického jádra města a příměstské krajiny; 

o vymezení veřejných prostorů a kostry dopravní a technické infrastruktury území, územní a 
technické limity (zachování podmínek přirozeného odtoku a retence dešťových vod v území, 
respektování ochranných pásem technické a dopravní infrastruktury); 

— území pro vypracování územní studie je vymezeno východní a jižní částí areálu bývalých 
Mrazíren – plochami zahrnutými ve sledovaném prostoru do regulativů SC.1 (smíšené využití 
centra města I) a ZO (sídelní zeleň ochranná), tedy plochami v kontaktu s městskou památko-
vou rezervací a s vysokým významem pro hlavní panorama města na pravém břehu Labe – viz 
výřez výkr. č. 1 Základní členění území. Na základě prověření územní studií budou zpřesněny 
příslušné podmínky, plošné a prostorové regulativy pro zástavbu. 

— součástí územní studie bude zpřesnění pěšího případně cyklistického propojení areálu starých 
mrazíren s historickým jádrem města a nábřežím řeky Labe zejména s Písečným ostrovem. 

 
 Lokalita Z02.5 ZA KOCANDOU; lhůta pro zpracování územní studie vymezené včetně kontex-

tuálních ploch a vložení dat do evidence o územně plánovací činnosti – 15 let; 
— územní studie jako podmínka pro rozhodování o využití území zahrne: 
o zpřesnění objemových regulativů a podmínek pro novou zástavbu v plochách OK.3 a OS se 

zvláštním důrazem na kompoziční vztahy; prostorové uspořádání bude respektovat podmínky 
stanovené dotčeným orgánem – Ministerstvem kultury ČR a příslušnými orgány památkové 
péče a bude vycházet z podmínek vyhlášeného ochranného pásma městské památkové rezerva-
ce; regulativy musí být stanoveny v souladu s hodnotami území a v koordinaci se sledovaným 
záměrem města na doplnění městského sportovního areálu. Návrh bude dokumentován vizuali-
zací charakteru zástavby s ohledem na kompoziční vztahy východní části ochranného pásma 
MPR a příměstské krajiny; 

o stanovení kostry dopravní a technické infrastruktury a obsluhy území v návaznosti na celo-
městskou koncepci, řešení parkovacích ploch kapacitou odpovídajících navrženému využití, 
vymezení veřejných prostorů a plošné uspořádání zpevněných a nezpevněných ploch; 

o územní a technické limity (zachování podmínek přirozeného odtoku a retence dešťových vod v 
území, respektování ochranných pásem technické a dopravní infrastruktury); 

— území pro vypracování územní studie zahrnuje areál firmy BUS.COM a. s. včetně kontextuál-
ního pásma vymezeného na severu železniční tratí, z východu a jihu ulicemi Českolipskou, 
K Výtopně a ze západu areálem prodejny Kaufland, resp. Fotbalového klubu Litoměřice a zá-
kladní školy. Na základě prověření územní studií budou zpřesněny plošné a zejména prosto-
rové regulativy pro zástavbu. 
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— součástí územní studie bude zpřesnění pěších vztahů (případně cyklistického propojení) loka-
lity s okolní zástavbou a s navrhovanou železniční zastávkou. 

 
 

c.04  Vymezení ploch a koridorů pro vypracování regulačního plánu 
 Plochy a koridory pro vypracování regulačního plánu nejsou územním plánem stanoveny. 
 
 

c.05  Vymezení významných staveb s podmínkou vypracování 
dokumentace autorizovaným architektem 

 Požadavek na vypracování dokumentace stavby autorizovaným architektem bude uplatněn na zákla-
dě: 
 individuálního zhodnocení významu stavby a významu konkrétní stavební lokality ve spolupráci 

s městským architektem; 
 zpracované podrobnější územně plánovací dokumentace (regulační plán) nebo územní studie; 

 Litoměřice jsou městem s vysokou kulturně památkovou a urbánní hodnotou. Nová zástavba musí 
respektovat charakter jednotlivých městských částí, působnost městských dominant a završenou 
střešní krajinu historického jádra. Vliv nových staveb, dostaveb nebo nástaveb na celkové městské 
panorama a zvláště na horizont historického jádra musí být dokumentován vhodnými prostředky vi-
zualizace v širších souvislostech panoramatu města. 

 
 

c.06 Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení 
 Stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle § 117, odst. 1 zákona 183/2006 Sb. budou 

specifikovány na základě: 
 individuálního zhodnocení významu stavby a významu konkrétní stavební lokality ve spolupráci 

s městským architektem; 
 zpracované podrobnější územně plánovací dokumentace (regulační plán) nebo územní studie; 

 
 

d.  Koncepce veřejné infrastruktury 

d.01  Občanská vybavenost 
 Sféra občanského vybavení je územním plánem členěna na následující základní druhy provozů 

a zařízení sloužících veřejnosti: 
 Vybavenost s převahou zařízení ve veřejném zájmu (s předpoklady podpory města, kraje nebo stá-

tu) – (viz kód regulativu OV, OV.2, OH, OH.1 – kap. f): 
— veřejná vybavenost – plochy pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdra-

votní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (§ 2, odst. 1, písm. k, bod 3 sta-
vebního zákona) 

— veřejná pohřebiště a související služby 
 Vybavenost s převahou zařízení podnikatelského charakteru hospodařících na základě poptávky 



27 

a nabídky – (viz kódy regulativu OK, OK.1, …, OS, OS.1, … – kap. f) 
— komerční vybavenost – plochy pro obchod, ubytování, stravování a nevýrobní služby (druhá 

část odst.2 § 6 vyhl. č. 501/2006 Sb.); pozn.: výrobní služby je možné s ohledem na rušivé vli-
vy na okolí lokalizovat pouze v plochách výroby. 

— sport a tělovýchova (druhá část odst.2 § 6 vyhl. č. 501/2006 Sb.) 
 Zařízení vybavenosti specifické – (viz kód regulativu OV.1 – kap. f) 

— ženijní cvičiště AČR; 
 
 Územním plánem jsou pro rozvoj a zvýšení kvality sféry občanské vybavenosti navržena tato nová 

zařízení, resp. opatření: 
 Vybavenost s převahou zařízení ve veřejném zájmu: 

o Vzdělání a výchova 
— zařízení péče o děti v předškolním věku (mateřská škola) v lokalitě transformace území 

bývalých kasáren Pod Radobýlem; 
— základní nebo střední škola v lokalitě transformace území bývalých kasáren Pod Radobý-

lem; 
— areál vysoké školy včetně ubytovacích kapacit pro studenty v západní části bývalých ka-

sáren Dukelských hrdinů; 
o Sociální služby 

— dům s pečovatelskou službou, domov důchodců (seniorů), azylový dům,….) v lokalitě 
transformace území bývalých kasáren Pod Radobýlem; 

o Zdravotnictví 
— Plocha pro eventuální rozvoj městské nemocnice je v návaznosti na dlouhodobě sledova-

né koncepce vymezena formou intenzifikace využití ploch v návaznosti na areál nemocni-
ce; 

o Kultura, věda, výzkum 
— např. malá scéna s víceúčelovým sálem v objektu bývalé jízdárny v lokalitě transformace 

území bývalých kasáren Pod Radobýlem; 
— Kongresové centrum (ve vazbě na areál vysoké školy a výstaviště) v lokalitě transformace 

území bývalých kasáren Dukelských hrdinů; 
o Veřejná pohřebiště a související služby 

— Plocha pro rozšíření městského hřbitova je vymezena na sousedících pozemcích východně 
a západně od jeho stávajícího oplocení; 

 Vybavenost s převahou zařízení podnikatelského charakteru: 
o komerční vybavenost – plochy pro obchod, ubytování, stravování a nevýrobní služby 

— podmínky pro lokalizaci a možnost začlenění konkrétního zařízení v rámci jednotlivých 
ploch s rozdílným způsobem využití jsou specifikovány v regulativech využití území (viz 
kap. f); 

o sport a tělovýchova 
— plocha pro multifunkční sportovní areál (nový městský stadion) je vymezena v lokalitě 

transformace území bývalých kasáren Pod Radobýlem; 
 
 

d.02  Dopravní infrastruktura 

d.02.1  Silniční doprava  
 Páteřními trasami základního komunikačního systému města jsou průjezdní úseky silniční sítě, a to 
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silnice I/15, II/247 a II/261. 
 Silnice I/15 je páteřní komunikační osou regionálního charakteru ve směru východ-západ. 

o Východní úsek trasy od vstupu od České Lípy až po severní předpolí Tyršova mostu bude rea-
lizován v rámci tzv. „jihovýchodního obchvatu silnice I/15“ vedené v souběhu se železniční 
tratí ve smyslu dokumentace zpracované firmou Valbek, s.r.o. v roce 2004. Součástí úpravy 
koridoru je přestavba předprostoru železniční stanice a autobusového nádraží od ulice Ná-
dražní až po severní předmostí Tyršova mostu, včetně přeložky ulice Mezibraní. Přeložková 
trasa silnice I/15 je navržena v šířkovém uspořádání návrhové kategorie S 11,5/80. 

o Jižní úsek trasy silnice I/15, od jižního předpolí Tyršova mostu, je navržen v rámci koridoru 
přeložkové trasy začínající na úrovni jižního závěru mostu, pokračuje přeložkou a úpravou 
křižovatky s mlékojedskou silnicí III/00815. Od křižovatky je navrženo převedení trasy silni-
ce I/15 do nové stopy procházející rozvojovým prostorem jižně od obce Mlékojedy. Navrho-
vaná přeložka silnice I/15 pokračuje až k připojení na přeložkovou trasu silnice II/247 v pro-
storu jižního předmostí nového silničního mostu a dále v její stopě se vrací do původní trasy k 
velké okružní křižovatce východně od Lovosic. 

 Silnice II/247 v širších územních vazbách připojuje město na trasu dálnice D8 na jejím 45. km 
v křižovatce Litoměřice, Lovosice – východ. Od dálnice je trasa vedena na sever přes velkou ok-
ružní křižovatku na silnici I/15 východně od Lovosic a pokračuje v prodloužené trase jako komu-
nikační přivaděč průmyslové zóny Prosmyky s novým mostem do zastavěného území na pravém 
břehu Labe. Přeložka silnice II/247 je připojena okružní křižovatkou na průjezdní úsek silnice 
II/261 v Žernosecké ulici. Součástí prací je úprava navazujících úseků průjezdního úseku silnice 
II/261 v Žernosecké a Mrázově ulici. 
Od Žernosecké ulice přeložková trasa dále stoupá, dostává se do souběhu s lovosickou železniční 
tratí a směřuje ke křížení s Michalovickou ulicí, kterou je veden průjezdní úsek silnice III/24716. 
Přeložková trasa silnice II/247, spolu s vyvolanou krátkou přeložkou železniční tratě č. 087, pro-
chází severozápadně od hřbitova, kolem areálu mrazíren a bytových domů na Cihelně ve smyslu 
dokumentace vypracované společností SUDOP v roce 2008. Koridor silniční trasy je veden v těs-
ném souběhu se železniční tratí v zářezu pod novým nadjezdem michalovické silnice III/24716. 
Další průběh silniční přeložky sleduje vnitřní oblouk souběhu s tratí až do prostoru připojení na 
Kamýckou ulici. 
V návaznosti na etapové ukončení I. části přeložkové trasy silnice II/247 je připraveno její pro-
dloužení vedené od Kamýcké ulice dále v souběhu s tratí až do prostoru připojení na Masarykovu 
ulici, kterou je v současné době veden průjezdní úsek silnice III/2611. Navrhované uspořádání 
předpokládá, že automobilová doprava vstupující přeložkovou trasou silnice II/247 do města od 
nového mostu se postupně a plynule navazuje na další trasy komunikačního systému a plošně 
vstupuje do zástavby. 

 Silnice II/261 v širších územních vazbách nadále zajišťuje regionální vazby sídel ležících na pra-
vém labském břehu. V souvislosti s navrhovaným „východním úsekem“ silnice I/15 bude silnice 
II/261 připojena na přeložkovou trasu I/15 v prostoru „dolního nákladového nádraží“. Průjezdní 
úsek silnice II/261 se od nové trasy průjezdního úseku silnice I/15 odpojí až v prostoru křižovatky 
u železniční stanice a přes stávající okružní křižovatku Na Kocandě se vrací do současné stopy 
v ulici Na Valech. 
Průjezdní úsek silnice II/261 představuje páteřní komunikační osu města ve směru východ – západ 
procházející po severním a západním obvodu historického jádra ulicemi Na Valech, Komenského 
a Mrázova do ulice Žernosecké. V souladu se záměry zpracované Studie rozvoje a modernizace 
silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji jsou respektovány záměry na rekonstrukci a přestavbu křižo-
vatek v ulici Na Valech do tvaru okružních křižovatek, a to postupně od východu na připojení uli-
ce Daliborova (průjezdní úsek silnice II/25847) a také na Vojtěšském náměstí. 
Územní plán navrhuje rekonstrukci a úpravu šířkového uspořádání průjezdního úseku silnice 



29 

II/261 v ulicích Mrázova a Žernosecká. 
 Na páteřní trasy průjezdních úseků silniční sítě – I/15, II/247 a II/261 – dále navazují trasy silnic 

III. třídy – III/00815, III/24715, III/24716, III/24719, III/25847, III/2611 a III/2612. Kromě pře-
ložkového úseku silnice III/00815, navrženého k realizaci až ve vazbě na navrhovanou přeložku 
jižního úseku silnice I/15, je třeba trasy silnic III. třídy procházející řešeným územím považovat 
dlouhodobě za stabilizované. 

 Výše popsané průjezdní úseky silniční sítě vytvářejí páteřní komunikační systém celého řešeného 
správního území města, na který jsou připojeny další místní a účelové komunikace zajišťující propo-
jení městských částí až komunikační obsluhu každého jednotlivého objektu a jednotlivých obhospo-
dařovaných ploch a pozemků. 

 Základní nosný skelet průjezdních úseků silniční sítě dále doplňují místní komunikace - lokálního 
páteřního sběrného charakteru. Jedná se o následující komunikační úseky: 
 po realizaci východní obchvatové trasy silnice I/15 bude do této skupiny převedena současná sto-

pa průjezdního úseku silnice I/15 procházející ulicemi Českolipská a Na Kocandě, 
 po úplném zprovoznění přeložkové trasy silnice II/247 včetně souvisejících staveb se navrhuje 

převést na ni i část současné stopy průjezdního úseku silnice II/261 v úseku procházejícím ulicemi 
Komenského, Mrázova a Žernosecká,  

– a dále komunikace propojovací obslužného charakteru, které zároveň zajišťují obslužnou funkci pro 
přilehlou zástavbu: 
 průběh Kamýcké ulice s vazbou na přeložkovou trasu silnice II/247 a dále ulice Odboje, 28. října, 

Stránského a Liškova, 
 propojovací trasy mezi ulicemi Masarykova, Pokratická, Osvobození, Sokolovská a Daliborova 

vedené ulicemi Nerudova, Husova, Teplická a Liberecká, 
 propojovací trasa vedená novou zástavbou Pokratické stráně mezi průjezdními úseky silnic 

III/2611 a III/24719, 
 koridor propojovací trasy vedené prostorem bývalých kasáren Pod Radobýlem a nad mrazírnami 

mezi průjezdními úseky silnic III/24715 a III/24716, 
 návrh dopravního napojení lokality 5 

 
 Základní nosný skelet průjezdních úseků silniční sítě dále doplňují místní komunikace – a dále ko-

munikace propojovací obslužného charakteru, které zároveň zajišťují obslužnou funkci pro přilehlou 
zástavbu: 
 prodloužení ulice K Radobýlu západně od silnice III/24719; 
 rozšíření plochy OK.1 v lokalitě Z01 změny č.01 ÚP Litoměřice bude dopravně připojeno ke stá-

vajícím obslužným komunikacím a plochám parkoviště u marketů Interspar a OBI; řešení bude 
ověřeno územní studií 

 plocha OK.2 v lokalitě Z02.1 bude dopravně připojena k městské páteřové komunikaci II/261 
Žernosecká – Švermova. 

 Plocha OK.3 a OS v lokalitě Z02.5 budou dopravně připojeny k městské páteřové komunikaci 
(nyní silnice I/15) Českolipská. 

 
 

d.02.2  Železniční doprava 
 Návrhem územního plánu jsou stabilizovány koridory železniční dopravy vedené v trase: 

 dvoukolejné železniční tratě č. 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ řazené v kategorii 
dráhy celostátní; 

 jednokolejné železniční tratě č. 087 Lovosice – Česká Lípa, vyčleněné jako dráha regionální; 
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v souvislosti s navrhovanou přeložkou silnice II/247, v úseku křížení s Michalovickou ulicí (prů-
jezdní úsek silnice III/24716), bude provedena vyvolaná přeložka železniční tratě; 

rekonstrukce pro zachování normového stavu tratí, která se dotýká pouze tělesa dráhy či jeho ochran-
ného pásma bez územních dopadů, je možná. 

 Územní plán vymezuje koridor železniční dopravy C-E61 na železniční trati 072 Děčín–Ústí nad 
Labem–Štětí v šíři 60 m pro její optimalizaci. 

 S ohledem na širší zapojení osobní železniční dopravy do krytí vnitroměstských a vnitroaglomerač-
ních vazeb se navrhuje zřízení nové železniční zastávky na trati č. 087 v prostoru pod nemocnicí „Li-
toměřice – Výstaviště“. 

 
 

d.02.3  Vodní doprava 
 Návrhem územního plánu: 

 je stabilizována dopravně významná využívaná vodní cesta E20 na toku Labe ve smyslu Evropská 
dohody o hlavních vnitrozemských cestách mezinárodního významu – AGN (Ženeva, 1996); 

 je tok Ohře zahrnut ve třídě vodních cest sledovaných využitelných – a to v úseku od soutoku 
s Labem do říčního km 3,0; 

 Územní plán potvrzuje v poloze při Lodním náměstí umístění veřejného přístaviště osobní lodní do-
pravy; 

 Kotviště a úvaziště pro sportovní plavidla a menší lodě nejsou s ohledem na detail zpracování v mě-
řítku územního plánu vyznačena; lokalizace kotvišť v liniích břehů je podmíněna souhlasem vodo-
právního úřadu a správy vodního toku. 

 
 

d.02.4  Letecká doprava 
 Ve správním území města Litoměřice se zájmy civilní letecké dopravy neuplatňují. 
 
 

d.02.5  Cyklistická doprava 
 Koncepce rozvoje cykloturistické dopravy je v souladu se studií Agentury regionálního rozvoje Euro-

reginu Labe z r. 2003 postavena na třech základních trasách procházejících regionem: 
 páteřní trasa – tzv. Labská magistrála – je vedena v I. třídě cyklotras pod označením č. 2; je sou-

částí koridoru č. 7 v projektu celoevropské cyklistické sítě Euro Velo, 
 magistrála Most – Doksy (CTM MODO) pod označením trasa č. 25 se na Labskou magistrálu na-

pojuje ve Velkých Žernosekách, 
 cyklistický okruh Mikroregionem Porta Bohemica, který je tvořen dvěma trasami č. 3057 a 3058. 

 Územní plán respektuje cyklotrasu navrženou v „Koncepci rozvoje cykloturistiky v okrese Litoměři-
ce“, která systém doplňuje trasou vedenou podél toku Ohře začleněnou do programu „Chmelovelo“. 
Trasa začíná u Lodního náměstí a odpojuje se od páteřní Labské magistrály (I/2), je převedena přes 
Tyršův most a po levém břehu řeky Labe a Ohře směřuje do Terezína a dále přes Bohušovice nad 
Ohří, Doksany do Budyně nad Ohří a zpět. 

 V rámci změny č.01 ÚP Litoměřice je vymezen koridor pro ověření návrhu cyklostezky, cyklotrasy, 
případně pěšího propojení severního předmostí mostu gen. Chábery, Písečného ostrova (plochy pro 
hromadnou rekreaci) a centra města. Plocha vymezená pro ověření trasy územní studií je vyznačena 
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ve výkresu č. 1 Výkres základního členění území. 
 
 

d.02.6  Pěší doprava 
 Návrhem územního plánu je stabilizován systém pěších tras, jehož těžištěm je území historického 

jádra a centrální zóny města: 
 Hlavní pěší trasa ve směru východ – západ propojuje přednádražní prostor železniční stanice a au-

tobusového nádraží, Dlouhou ulici a Mírové náměstí, pokračuje do Michalské a Pekařské ulice 
a navazujících lokalit bydlení na západě města. 

 Pěší trasa ve směru jih – sever propojuje pravý břeh Labe (Rybáře a areál koupaliště) přes Mácho-
vy schody s Mírovým náměstím, vede ulicí Novobranskou do prostoru ulice Na Valech, kterou 
kříží na přechodu u budovy pošty, pokračuje ulicí Osvobození a Sokolovskou a stoupá až do 
atraktivního prostoru Mostné hory. 

 Územní plán navrhuje obnovení pěších tras z Kostelního náměstí a Jezuitské ulice ke Střeleckému 
ostrovu a dále soutěskou podél stávajících areálů betonárky a Technických služeb do prostoru poten-
ciální revitalizace cvičiště AČR. 

 V rámci změny č.2 ÚP Litoměřice: 
 je vymezen koridor pro ověření návrhu pěšího případně cyklistického propojení areálu starých 

mrazíren (lokalita Z02.1) s historickým jádrem města, nábřežím řeky Labe a s Písečným ostro-
vem. 

 bude jako součást územní studie lokality Z02.5 zpřesněno pěší, případně cyklistické propojení lo-
kality s okolní zástavbou a jádrem města tak, aby byla zajištěna průchodnost územím a napojení 
k navrhované železniční zastávce. 

 
 

d.02.7  Doprava v klidu 
 Strmý nárůst stupně automobilizace v posledních letech a výrazný nárůst počtu návštěvníků v turis-

tické sezóně vyvolává potřebu zásadního řešení tzv. „dopravy v klidu“ ve městském organizmu. 
 Pro eventuální realizaci objektů hromadného garážování, které mohou pokrýt minulé deficity jsou 

vytipovány následující lokality s celkovou kapacitou nejméně 3000 stání: 
 při křižovatce ulic Daliborova – Topolčanská na místě objektů MěÚ s kapacitou cca 200 stání, 
 při křižovatce ulic Daliborova – Růžovka na místě zrušené čerpací stanice s kapacitou cca 200 

stání, 
 při ulici Liberecká mezi ulicemi Palackého a Eliášova s kapacitou cca 300 stání, 
 při křižovatce ulic Březinova cesta – Nezvalova s kapacitou cca 300 stání, 
 při křižovatce ulic Pokratická – Na výsluní s kapacitou cca 150 stání, 
 v ploše bydlení hromadného BH při ulici Čs. armády s kapacitou cca 2 × 50 = 100 stání, 
 v sídlišti Cihelna přestavbou stávajících areálů řadových garáží s kapacitou cca 100 + 300 + 200 = 

600 stání a dalších 50 stání na záchytném parkovišti, 
 v sídlišti Plešivecká při křižovatce ulic Seifertova s kapacitou cca 300 + 400 stání, 
 v přestavbovém areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem s kapacitou cca 200 + 150 = 350 stání 

a dalších cca 100 stání na parkovišti. 
 Pro zlepšení situace v krytí potřeb parkování v centrální zóně města je navrženo zkapacitnění ploch 

stávajících tří parkovišť při ulici Na Valech, s navrhovanou kapacitou cca 100 + 100 + 150 stání. 
Zkapacitnění uvedených parkovišť v ploše nebo v přímé návaznosti na MPR je možné pouze pod 



32 

úroveň stávajícího terénu – tak, aby nedošlo k narušení působnosti panoramatu města a pohledového 
horizontu městských hradeb. Pro zlepšení situace v krytí potřeb parkování v západním sektoru cen-
trální zóny města je pak navržena plocha v prostoru při ulici Křížová s kapacitou cca 60 stání a plo-
cha mezi zimním stadionem a areálem bývalých mrazíren s kapacitou cca 150 stání. Pro krytí nárazo-
vých potřeb areálu výstaviště je nově v prostoru u nového jižního vstupu navržena plocha s kapacitou 
cca 800 stání. Pro potřeby krátkodobé rekreace je v rámci areálu koupaliště na Písečném ostrově na-
vrženo ke stávající kapacitě 150 stání rozšíření o další cca 150 stání. 

 Součástí rozšíření plochy OK.1 v lokalitě Z01 v rámci změny č. 01 ÚP Litoměřice bude odpovídající 
rozšíření parkovacích ploch pro zákazníky i personál; 

 Součástí vymezené plochy OK.2, resp. OK.3 a OS v lokalitě Z02.1, resp. Z02.5 bude odpovídající 
rozšíření parkovacích ploch pro zákazníky i personál; 

 Ve vymezené ploše SC.1 lokality Z02.1 na východním okraji areálu bývalých mrazíren bude v rámci 
požadované územní studie prověřeno umístění záchytného kapacitního parkoviště pro potřebu jádra 
města a sousední dvorany Kalich; 

 V lokalitě Z02.2 je zpřesněno vymezení plochy DI (dopravní infrastruktura) s cílem realizovat ví-
cepodlažní parkovací dům a snížit tak deficit parkovacích ploch na stávajícím sídlišti; hladina zástav-
by v lokalitě nepřesáhne výšku 3 nadzemních podlaží. 

 
 

d.02.8  Dopravní vybavenost 
 Návrhem územního plánu jsou stabilizována stávající zařízení a čerpací stanice pohonných hmot, 

kromě čerpací stanice při křižovatce Na Valech a Daliborova, kde bude provoz ukončen a vymístěn. 
 Nové čerpací stanice pohonných hmot a servisní služby pro motoristy je možné situovat v plochách 

převážně při průjezdním tahu silnice I/15 a podél trasy přeložky II/247. 
 
 

d.03  Technická infrastruktura 

d.03.1  Zásobování pitnou vodou 
d.03.1.1  Stavby, jejichž realizace je nutná pro zásobování vodou v rozvojových lokalitách: 

 lok. č. 1 – MIŘEJOVICKÁ STRÁŇ: distribuční a propojovací vodovodní řady v oblasti ulic Jab-
loňová, Sokolská, Višňová, Švestková, Akátová a Miřejovická 

 lok. č. 2 – POD MIŘEJOVICEMI: vodovodní řady v ulicích Kamýcká, Habrová a ve vybraných 
nových ulicích 

 lok. č. 3 – ŽERNOSECKÁ: vodovodní řady v ulici Dr. Karla Fialy a v dalších ulicích, přeložka 
stávajícího řadu v Žernosecké ulici 

 lok. č. 4 – ŽELETICE: vodovodní řady v nově uvažovaných ulicích 
 lok. č. 5 – ZA PLYNÁRNOU: vodovodní řady v nově uvažovaných ulicích 
 lok. č. 6 – ZA NEMOCNICÍ: vodovodní řady v ulici U trati, v oblasti od ulice K Výtopně k ulici 

Želetické a Českolipské a v nově uvažovaných ulicích 
 lok. č. 7 – ŽITENICKÁ: zásobování vodou ze stávající sítě 
 lok. č. 9 – BÍLÉ STRÁNĚ I.: zásobování vodou ze stávající sítě 
 lok. č. 13 – MEDULÁNKA: vodovodní řad v prodloužení ulic Pokratická, U Medulánky 
 lok. č. 14 – ŠTAMPŮV MLÝN: vodovodní řad v prodloužení ulic Pokratická, Na výsluní, Skalic-

ká 
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 lok. č. 15 – MIŘEJOVICKÁ STRÁŇ – SEVER – vodovodní řad v prodloužení ul. Kardinála 
Trochty + dotlak; 

 

d.03.1.2  Stavby, jejichž realizace je nutná pro zásobování vodou v přestavbových lokalitách: 

 lok. č. 51a – POD RADOBÝLEM: vodovodní řady v nově uvažovaných ulicích 
 lok. č. 51b – POD RADOBÝLEM VD: vodovodní řad v nově uvažované ulici 
 lok. č. 52 – MRAZÍRNY: vodovodní řady v nově uvažovaných ulicích 
 lok. č. 53 – KAMÝCKÁ: vodovodní řady v nově uvažovaných ulicích 
 lok. č. 54 – RYBÁŘE: vodovodní řady v ulici Pobřežní 
 lok. č. 58 – NA VINICI: vodovodní řady v ulici Českolipská, Na Vinici 
 lok. č. 60 – ČESKOLIPSKÁ: vodovodní řady v ulici Českolipská 
 lok. č. 61 – ŽELETICE STŘED: vodovodní řady v nově uvažovaných ulicích 

 

d.03.1.3  Stavby významnějšího rozsahu, jejichž realizace je nutná pro zajištění bezporuchové 
funkce zásobování vodou v budoucnu: 

 rekonstrukce a zvětšení dimenze řadu v Českolipské ulici 
 rekonstrukce vodovodu DN 300 v Nádražní ulici směrem k vodojemu Třeboutice 
 rekonstrukce stávajících řadů s ohledem na jejich stáří či nevyhovující dimenzi 
 rekonstrukce stávajících řadů realizovaných z azbestocementového potrubí 

 

d.03.1.4  Stavby a opatření pro zajištění záložního zdroje pitné vody pro město: 

 propojení vodojemu Michalovice novým přivaděčem s vodojemem Žalhostice 
 možnost využití studní v prostorách Mrazíren a Pivovaru 

 
 

d.03.2  Odkanalizování 
d.03.2.1  Zařízení, jejichž realizace je nutná pro odkanalizování v rozvojových lokalitách: 

 lok. č. 1 – MIŘEJOVICKÁ STRÁŇ: stoky splaškové kanalizace v ulicích Višňová a Miřejovická, 
odvodňovací příkop v Miřejovické ulici 

 lok. č. 2 – POD MIŘEJOVICEMI: stoky splaškové kanalizace v ulicích Miřejovická, Habrová, 
Kamýcká, a vybraných nových ulicích, retenční dešťové nádrže, úprava Kamýckého potoka a jeho 
přítoku od Miřejovic, včetně zprůchodnění zatrubněného úseku 

 lok. č. 3 – ŽERNOSECKÁ: stoky splaškové kanalizace v ulici Dr. Karla Fialy a v dalších vybra-
ných ulicích 

 lok. č. 4 – ŽELETICE: systém tlakové splaškové kanalizace s čerpacími zařízeními na jednotli-
vých pozemcích, stoky dešťově kanalizace v severní části území vyústěné do Labe 

 lok. č. 5 – ZA PLYNÁRNOU: systém tlakové splaškové kanalizace, stoky dešťové kanalizace vy-
ústěné do potoka Močidla, retenční nádrž na potoce Močidla 

 lok. č. 6 – ZA NEMOCNICÍ: stoka jednotné kanalizace v ulici U Trati, stoky splaškové 
 kanalizace v ulicích severně od ulice K Výtopně, stoky dešťové kanalizace 
 lok. č. 7 – ŽITENICKÁ: odkanalizování do stávající kanalizace 
 lok. č. 9 – BÍLÉ STRÁNĚ I.: stoky splaškové kanalizace v nově uvažovaných ulicích 
 lok. č. 13 – MEDULÁNKA: stoky splaškové kanalizace v nově uvažovaných ulicích 
 lok. č. 14 – ŠTAMPÚV MLÝN: stoky splaškové kanalizace v nově uvažovaných ulicích 
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 lok. č. 15 – MIŘEJOVICKÁ STRÁŇ – SEVER – kanalizace v prodloužení k ul. Kardinála Troch-
ty; 

 

d.03.2.2  Zařízení, jejichž realizace je nutná pro odkanalizování v přestavbových lokalitách: 

 lok. č. 51a – POD RADOBÝLEM: stoky splaškové a dešťové kanalizace v nově uvažovaných uli-
cích 

 lok. č. 51b – POD RADOBÝLEM VD: stoka splaškové kanalizace v nově uvažované ulici, rekon-
strukce navazující stávající stoky 

 lok. č. 52 – MRAZÍRNY: stoky jednotné kanalizace v nově uvažovaných ulicích 
 lok. č. 53 – KAMÝCKÁ: stoka jednotné kanalizace v prodloužení ulice Horová 
 lok. č. 54 – RYBÁŘE: odkanalizování do stávající kanalizace 
 lok. č. 58 – NA VINICI: odkanalizování do stávající kanalizace 
 lok. č. 60 – ČESKOLIPSKÁ: odkanalizování do stávající kanalizace 
 lok. č. 61 – ŽELETICE STŘED: stoky splaškové a dešťové kanalizace v nově uvažovaných uli-

cích 
 

d.03.2.3  Zařízení, která doplňují stávající infrastrukturu v oblasti odkanalizování v současné 
zástavbě: 

 odlehčovací stoky vedené v ulicích Nerudova, Teplická a Liberecká, s oddělovacími komorami 
v ulicích Nezvalova, Vančurova, Sokolovská, včetně dvou podchodů této kanalizace pod kolejiš-
těm nádraží ČD, vyústění do Pokratického potoka 

 rekonstrukce stávající stoky v ulicích Na Bídnici a Kamýcká 
 tlaková splašková kanalizace v Želetické ulici 

 

d.03.2.4  Opatření nutná pro zajištění bezporuchové funkce kanalizace v budoucnu: 

 postupná rekonstrukce dožívajících kanalizační sítí (s ohledem na kapacitu, stáří stok a použité 
materiály – Českolipská, Dolní Rybářská, Jarošova, Palachova, a další) a doplnění nových stok 
v neodkanalizovaných a rozvojových plochách dle územně plánovací dokumentace. 

 dešťové vody z rozvojových či přestavbových lokalit likvidovat přednostně zásakem v místě, pří-
padně jímáním pro potřebu zálivky; odvádění dešťových vod nesmí nárazově navýšit okamžitý 
odtok z území. 

 

d.03.2.5  Opatření nutná pro zajištění řádné funkce ČOV Litoměřice do budoucna: 

 rekonstrukce a modernizace vybraných technologií ČOV (hrubé předčištění, usazovací nádrže, se-
parace písku, kalová čerpadla, regenerace kalu s bioaugmentací, technologie odvodnění kalu, mě-
ření odtokové koncentrace fosforu, … apod.) 

 technologie dosazovacích nádrží – účinnější systém odtahu plovoucích látek 
 
 

d.03.3  Zásobování elektrickou energií 
 Pokrytí nárůstu zatížení v menších lokalitách nové zástavby se předpokládá z rezerv výkonu, případ-

ně zvyšováním výkonu stávajících trafostanic (v případě nutnosti osazení větších transformátorů 
u stávajících trafostanic, event. jejich rekonstrukce). V přestavbových územích se předpokládá využi-
tí stávajících trafostanic po změně jejich charakteru z odběratelských na distribuční. 



35 

 Pro zajištění záměrů na rozšířené ploše OK.1 v rámci změny č.01 ÚP Litoměřice se předpokládá 
realizace nové TS připojené zasmyčkováním k TS Interspar. 

 V rámci lokality Z02.3 – plochy pro nouzový záložní zdroj tepla u geotermální teplárny –bude zajiš-
těno připojení na elektřinu; 

 
Vybudování nových trafostanic je navrhováno v rozvojových lokalitách: 

č. lokalita  nová TS 
1  Miřejovická stráň  1N, 2N 
2  Pod Miřejovicemi  3N 
3  Žernosecká  4N 
4  Želetice  5N až 8N 
5  Za plynárnou  9N, 10N 
6  Za nemocnicí  11N 
9  Bílé Stráně I.  12N 
51a  Pod Radobýlem  13N 
51b  Pod Radobýlem – VD  14N 

 
V lokalitách nové zástavby je počítáno s kabelizací sekundární sítě NN. 
 
 

d.03.4  Zásobování plynem 
d.03.4.1  Stavby, jejichž realizace je nutná pro zásobování rozvojových lokalit plynem: 

 lok. č. 1 – MIŘEJOVICKÁ STRÁŇ: distribuční plynovody napojené na stávající STL síť s roz-
vodem do rozvojových ploch 

 lok. č. 2 – POD MIŘEJOVICEMI: plynovodní řad P1 napojený na plynovod dn160 v ul. Miřejo-
vické s navazující distribuční sítí do nových ulic 

 lok. č. 3 – ŽERNOSECKÁ: distribuční plynovody napojené na stávající STL síť s rozvodem do 
nových ulic 

 lok. č. 4 – ŽELETICE: plynovod P2 navazující na STL výstup z RS12, s navazující STL distri-
buční sítí v nově uvažovaných ulicích 

 lok. č. 5 – ZA PLYNÁRNOU: STL plynovod P3 v Nádražní ul. s navazující distribuční sítí v nově 
uvažovaných ulicích 

 lok. č. 6 – ZA NEMOCNICÍ: STL plynovod v Žitenické ul. Za RS6 s navazující mi plynovody 
v ulicích 

 lok. č. 7 – ŽITENICKÁ: zásobování plynem ze stávající sítě 
 lok. č. 9 – BÍLÉ STRÁNĚ I.: NTL plynovod P6 z Janáčkovy ulice navazující distribuční sítí 
 lok. č. 13 – MEDULÁNKA: distribuční plynovody napojené na stávající NTL síť s rozvodem do 

rozvojových ploch 
 lok. č. 14 – ŠTAMPŮV MLÝN: distribuční plynovody napojené na stávající NTL síť s rozvodem 

do rozvojových ploch 
 lok. č. 15 – MIŘEJOVICKÁ STRÁŇ – SEVER – distribuční plynovody napojené na stávající 

NTL síť s rozvodem do rozvojových ploch; 
 

d.03.4.2  Stavby, jejichž realizace je nutná pro zásobování plynem v přestavbových lokalitách: 

 lok. č. 51a – POD RADOBÝLEM: řad STL plynovodu napojený na lokalitu Pod Miřejovicemi + 
rozvody v nově uvažovaných ulicích; 
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 lok. č. 51b – POD RADOBÝLEM VD: řad STL plynovodu napojený na lokalitu Pod Miřejovice-
mi + navazující rozvody; 

 lok. č. 52 – MRAZÍRNY: STL P8 z ul. Žernosecké vč. řadů v nově uvažovaných ulicích 
 lok. č. 53 – KAMÝCKÁ: napojeno na lokální NTL plynovodní síť v ul. Kamýcká a 28. října; 
 lok. č. 54 – RYBÁŘE: distribuční síť napojená na stávající STL 
 lok. č. 58 – NA VINICI: distribuční síť napojená na stávající NTL 
 lok. č. 60 – ČESKOLIPSKÁ: distribuční síť napojená na stávající NTL plynovodní síť; 
 lok. č. 61 – ŽELETICE STŘED: distribuční síť napojená na STL rozvody v lok. č. 4 

 

d.03.4.3  Opatření jejichž realizace je nutná pro zajištění bezporuchové funkce zásobování 
plynem v budoucnu 

 Plynovody s končící životností budou postupně nahrazovány novými z PE. Do území, kam není 
ještě plyn zaveden, včetně nových rozvojových ploch územně plánovací dokumentace, bude rozší-
řena dle možnosti přednostně středotlaká plynovodní síť z PE. 

 

d.03.4.4  Opatření požadovaná pro CZT 

 Nový STL plynovod od RS7 v ul. Českolipské pro plynový motor v kotelně Kocanda (dle EH-
Energie Holding) 

 lok. č. Z02.3 – Nouzový záložní zdroj tepla u geotermální teplárny – plocha pro osazení čtyř kon-
tejnerových plynových kotelen, každé s výkonem 3 MW včetně STL plynovodní přípojky z při-
lehlé RS; 

 
 

d.03.5 Zásobování teplem 
Způsob vytápění objektů na plochách navržených v ÚP k nové výstavbě bude posuzován a navržen podle 
umístění příslušné lokality a podle možností využití nejbližších zdrojů tepla z CZT nebo plynu. Součástí 
koncepce zásobování teplem je postupný přechod zdrojů využívajících pevné palivo na plyn s možností 
využití CZT. 
 

d.03.5.1 Stavby, jejichž realizace je možná pro zásobování rozvojových lokalit CZT: 

 lok. č. 6 – ZA NEMOCNICÍ: rozšířit přívod 2 × 125 a VS 
 lok. č. 7 – ŽITENICKÁ: nový přívod od VS nemocnice 

 

d.03.5.2 Stavby, jejichž realizace je možná pro zásobování přestavbových lokalit CZT: 

 lok. č. 51a – POD RADOBÝLEM: rozšířit přívod 2 × 150 a VS 
 lok. č. 51b – POD RADOBÝLEM VD: rozšířit přívod 2 × 125 a VS 
 lok. č. 52 – MRAZÍRNY: rekonstrukce a úprava stávajícího zdroje CZT 
 lok. č. 53 – KAMÝCKÁ: rozšířit přívod 2 × 100 a VS 

 

d.03.5.3  Stavby jejichž realizace je nutná pro zajištění bezporuchové funkce zásobování teplem 
v budoucnu 

 výtopna Kocanda a kotelny K1 a K2 byly rekonstruovány. Zařízení svým technickým stavem 
i rozsahem vyhovují současným potřebám města Litoměřice. EH i HELIA PRO, s. r. o., předpo-
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kládají běžnou údržbu systému i výměníkových stranic a energocenter. Výtopna Kocanda v ná-
vaznosti na plynovody instaluje plynový motor. 

 nový systém (síť) rozvodů tepla z geotermální teplárny (GTT) k jednotlivým odběratelům na ce-
lém území města včetně připojení záložních zdrojů tepla (kotelny Nové Mrazírny; K1 a K2 na síd-
lišti Cihelna a plochy pro nouzové záložní zdroje tepla u GTT). 

 

d.03.5.4  Jiné zdroje pro CZT 

 po provedení geotermálních vrtů (2009) a výstavbě navazujících zařízení propojení horkovody se 
zdrojem Kocanda a propojení na systém CZT 

 změnou č.2 ÚP Litoměřice je po ověření geotermálních vrtů přehodnocena koncepce zásobování 
města teplem. Novým centrálním zdrojem tepla (CZT) je geotermální teplárna (GTT) v prostoru 
bývalých kasáren Jiříka z Poděbrad – lokalita Z02.3, která tvoří jádro nového samostatného sys-
tému zásobování teplem. 

 
 

d.03.6  Telekomunikace 
 Veřejná komunikační síť je dostatečně dimenzována a bude schopna pokrýt poptávku po zřízení tele-

fonních stanic v případě nové výstavby menšího a středního rozsahu. 
 Způsob napojení lokalit s kapacitnější zástavbou bude možno stanovit, při zohlednění aktuálního 

stavu komunikační sítě v daném čase, až v rámci investorské přípravy území. 
 
 

d.03.7  Nakládání s odpady 
 Na území města je navržena lokalizace sběrných dvorů: 

 Na Výsluní, k. ú. Pokratice; 
 Nerudova, dráha, k.ú. Litoměřice; 
 Liškova, k.ú. Litoměřice – pozemky v ochranném pásmu tratě mezi prodejnou stavebnin a želez-

niční tratí; 
 Želetice, k.ú. Litoměřice – možno využít plochy v rámci výrobní zóny 4 - Želetice /VD; 
 Želetice, k.ú. Litoměřice – sběr a výkup kovového odpadu – časově omezeno do doby realizace 

přeložky silnice I/15. 
 
 

d.04  Veřejná prostranství 
 Veřejná prostranství (plochy veřejně přístupné zpravidla s úpravou parteru pro pohyb nebo krátkodo-

bý pobyt chodců) jsou vždy součástí následujících ploch s rozdílným způsobem využití – viz kap. f 
územního plánu: 
 bydlení (regulativy BH, BI, BI.1); 
 rekreace (RH, RI, RZ); 
 občanské vybavení (OV, OV.2, OK, OK.1, OS, OS.1, OH, OH.1); 
 smíšené obytné plochy (SC.1, SC.2, SC.3, SM, SM.1, SM.2, SR); 
 dopravní infrastruktura (DI); 

 
 V rámci specifikace ploch s rozdílným způsobem využití jsou jako veřejná prostranství samostatně 
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vymezeny tyto významné plochy stabilizovaných prostorů veřejných prostranství (PV, PV.1) celo-
městského významu s převládající úlohou reprezentace města …: 
 Mírové náměstí – centrální veřejný prostor historické části města 
 Dómské náměstí – hlavní veřejný prostor Dómského pahorku 
 Prostor severního vstupu výstaviště Zahrada Čech 
 Prostor nového jižního vstupu výstaviště Zahrada Čech (návrh)  
a významnější veřejná prostranství lokálního významu: 
 Pokratická (při ul. Pokratická) 
 Miřejovická Stráň (návrh) 

 
… a dále vybrané plochy veřejně přístupné sídelní zeleně označené kódy regulativů (ZS, ZS.2, ZS.3); 

 
 Plochy veřejných prostranství v rozvojových lokalitách je třeba vymezit na základě územních studií 

se zohledněním celoměstských i místních kompozičních vztahů – viz kap. c.3; 
 
 

e.  Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES 

e.01  Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny využití – Návrh 
uspořádání krajiny 

Cílem koncepce uspořádání krajiny je koordinace zájmů a vztahů v nezastavěném území z hlediska roz-
dílných možností jeho využití, zájmů ochrany přírody a ochrany priorit a potenciálů využití územních 
oblastí. Za tímto účelem jsou územním plánem stanoveny plochy s rozdílným způsobem využití i v neza-
stavěném území (viz kap. f). 
 
Plochy nezastavěného území vymezené územním plánem města Litoměřice jsou členěny podle charakteru 
využití, limitujících jevů a utváření krajiny na: 

 plochy přírodní (P) – s nejvyšším přírodním potenciálem a potřebou ochrany přírodních prvků 
(vymezená regionální biocentra, území EVL, …apod.); přírodní plochy nejčastěji zahrnují již vy-
mezené nebo k vymezení určené prvky ochrany přírody a jejich nejbližší kontextuální okolí, pří-
padně plochy systémů ekologické stability, …apod.; 

 plochy zemědělské (Z) – s vysokým potenciálem produkce zemědělské výroby včetně intenziv-
ních forem obhospodařování – tj. území intenzivně zemědělsky obhospodařované; 

 plochy smíšené nezastavěného území (S.x) – v nichž není možné nebo nezbytné stanovit převažu-
jící účel využití; přijatelné formy využití jsou však vždy vyznačeny příslušným indexem a musí 
být využívány vždy ve vzájemně kompromisním smyslu. 

Pro takto vymezené plochy v nezastavěném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro stabili-
zaci nebo změny v jejich využití (regulativy využití – viz kap. f), které jsou prostředkem pro usměrnění 
budoucího utváření krajiny. 
 
Smyslem členění nezastavěného území na plochy s rozdílným způsobem využití je vytvoření předpokladů 
pro cílené ovlivňování krajinných ploch v souladu se zjištěnými podmínkami a limity – a to prostřednic-
tvím regulativů stanovených podle specifických podmínek té které plochy (viz kap.f). Návrh uspořádání 
krajiny se realizuje uplatněním stanovených regulativů. 
 
 



39 

e.02  Územní systém ekologické stability 
 Územní plán města Litoměřice vymezuje trasy a hranice biokoridorů, biocenter a interakčních prvků 

v lokální úrovni; navrhuje upřesnění nadregionálních a regionálních prvků ÚSESregionálního biocen-
tra RBC 33 „Ústí Ohře“. Podle prostorové funkčnosti jsou prvky ÚSES funkční (existující, jedno-
značně vymezené) a nefunkční (navržené k založení). Prvky navržené k založení jsou zařazeny do ve-
řejně prospěšných opatření nestavební povahy. 

 
 Upřesnění prvku regionálního ÚSES 

v rámci územního plánu Litoměřice je navrženo upřesnění regionálního biocentra RBC 33 „Ústí 
Ohře“. Hranice bude rozšířena západně směrem k Želeticím, kopíruje stavby protipovodňové ochra-
ny, historickou cestu s jírovcovou alejí, golfové hřiště v Terezíně, katastrální hranici k soutoku se 
Starou Ohří a dále navazuje na původní vymezení v nadřazené územně plánovací dokumentaci ÚP 
VÚC okresu Litoměřice. 

 Nadregionální a regionální prvky ÚSES:  
NRBK K 10 Stříbrný roh – Polabský luh, funkční 
NRBK K 11 Myslivna na Ohři – K 10, funkční 
NRBK K 12 Vědlice – K9, funkční 
NRBK K 13 Vědlice – Oblík, Raná, k založení 
RBC 005 Hradiště, Holý vrch, funkční 
RBC 023 Na Šancích, k založení 
RBC 1269 Bílé stráně, funkční 
RBC 1294 Ústí Ohře, funkční 

 
 Lokální ÚSES:  

Lokální biocentra 
LBC 1 / LT „Písečný ostrov“ – vložené funkční biocentrum v trase NRBK 10nadregionálního bio-
koridoru „řeka Labe“, ostrov a slepé rameno pod ČOV. Biocentrum polyfunkční – specifická plocha 
přírodní, lesní, rekreační. Podmínkou pro umístění plochy pro hromadnou rekreaci za koupalištěm 
nutný biologický průzkum (významná entomologická lokalita). 
LBC 2 / LT „Radobýl“ – funkční biocentrum vymezeno v hranicích I. zóny CHKO na vrchu Rado-
býl 
LBC 3 / LT „U cihelny“ – severozápadně orientovaný sráz a přilehlé louky, biocentrum slabě 
funkční. Hranice upravena z důvodu průtahu komunikace D5 a umístění výrobní zóny 51a/VP  
LBC 4 / LT „Richard“ – svah nad dolem Richard, biocentrum funkční  
LBC 5 / LT „Bídnice“ – zalesněný plochý vrch Bídnice, biocentrum funkční 
LBC 6 / LT „Mostka“ – zalesněný plochý vrch Mostka, biocentrum polyfunkční – slouží jako re-
kreační příměstský les. Prostor se stavbami není součást biocentra. 
LBC 6 / PO „Chlum“ – severovýchodně až jihovýchodně ukloněný svah hlubokého úžlabí. Biocen-
trum funkční. 
 
LBC 7 / ZI „Boška“ – potok Močidla a ploché údolí. Biocentrum nefunkční, leží převážně vně řeše-
ného území, na k. ú. Litoměřice zahrnuje pouze vodoteč v šíři biokoridoru. 
LBC 8 /LT „Na Šancích“ – dva bývalé pevnostní body, biocentrum funkční 
LBC 9 / LT „Nad zahrádkami“ – biocentrum vymezené na orné půdě, nefunkční – navržené k za-
ložení 
LBC 11 / LT „Slavík“ – zazemněné rameno Labe pod Šancemi, biocentrum funkční, vložené v trase 
nadregionálního biokoridoru „řeka Labe“ 



40 

LBC 12 / LT „Remízek u Mlékojed“ – mírná terénní vlna a drobná vodní plocha v polích. Biocen-
trum je oslabeně funkční, nutné převedení orné půdy do TTP. 
LBC 20 / PO „Bílé stráně“ – jedná se o biocentrum nadlimitní velikosti, které odpovídá vymezení 
regionálního biocentra. Biocentrum zahrnuje stejnojmennou národní přírodní památku a evropsky 
významnou lokalitu. 
 
Lokální biokoridory 
LBK a / LT „Labskou strání“ – biokoridor veden v oplocených, extenzivně udržovaných sadech od 
Labe k biocentru LBC 2/LT a LBC 3/LT. V menší míře je veden po neobhospodařovaném poli. Bio-
koridor je omezeně funkční, v polní trati nutno založit. 
LBK b / LT „K dolu Richard“ – nefunkční biokoridor propojující LBC 3/LT a LBC 4/LT. Nutno 
založit. 
LBK c / LT „Od Radobýlu k Bídnici“ – biokoridor tvoří dvě části, které propojují LBC 2 / LT, 
LBC 4 / LT a LBC 5 /LT. Biokoridor převážně funkční, v polní trati na hranici k. ú. nutno založit. 
LBK d / LT „Močidla“ – biokoridor veden směrem od Labe, zahrnuje vlastní vodoteč a přilehlé po-
rosty potoka Močidla. Mimo průmyslový areál funkční. Navrženo přeložení potoka vč. biokoridoru 
na křížení s komunikací D3. Mezi LBC 7/LT a LBC 6/LT v polní trati navržen k založení, kopíruje 
hranice katastru a částečně prochází vně řešeného území. 
LBK e / LT „Šance“ – biokoridor je v polní trati nefunkční, je nutno jej založit. Biokoridor má zvět-
šené šířkové parametry pro případný průchod nadregionálního biokoridoru. 
LBK f / LT „V polích u Mlékojed“ – biokoridor veden v polích, je nefunkční. Po založení bude mít 
funkci větrolamu. 
LBK f / PO „K Miřejovicím“ – biokoridor veden od LBC 20/PO k LBC 6 /PO a dále po Miřejovic-
ké stráni, mezi Bílými stráněmi a silnicí je navržen k založení, po Miřejovické stráni je funkční a plní 
zde protierozní funkci na erozně ohroženém svahu. Biokoridor navržen tak, aby umožnil případný 
průchod nadregionálního biokoridoru. 
LBK g / PO „K Hradišti“ – biokoridor zajišťuje propojení lokálního biocentra LBC 6 / PO s regio-
nálním biocentrem „Hradiště, Holý vrch“. Je vymezen po strmých svazích úzké erozní rokle až po 
silnici Litoměřice – Hlinná. Biokoridor funkční. 
LBK h /PO „Pokratický potok“ – spojuje lokální biocentrum LBC 20 /PO „Bílé stráně“ s nadregio-
nálním biokoridorem „České středohoří“. Vymezen v celé šíři potoka vč. doprovodného porostu. Bi-
okoridor funkční. 
LBK i / PO „K Plešivci“ – biokoridor nefunkční, navržený k založení. Má zvětšené šířkové parame-
try pro případný průchod nadregionálního biokoridoru. 
LBK j / PO „Mostka – Bílé stráně“ – biokoridor vymezený na zarůstajících postagrárních ladech, 
částečně funkční zajišťující propojení lokálních biocenter. 
 
Interakční prvky 
IP 1 – louky u vysílače 
IP 2 – rameno Labe u Střeleckého ostrova 
IP 3 – Pokratický potok 
IP 4 – mez a drobná vodní plocha u Mlékojed 
IP 5 – jírovcová alej v Želeticích (navržené VKP) 
IP 6 – lada u cihelny 
IP 7 – pod Bílou strání 
 

 Všechny skladebné prvky ÚSES, včetně lokální úrovně, jsou zakresleny a závazně vymezeny 
v hlavním výkrese č. 2.2 – Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES 
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 Biokoridory lokalizované v polích plní i funkci protierozní, resp. větrolamovou 
 Prvky ÚSES vymezené územním plánem zajišťují v území trvalá stanoviště zejména společenstvům 

vodním a nivním, společenstvům teplomilných dobrav a dubohabřin. Vymezují potřebné plochy pro 
bylinná společenstva výhřevných sušších stanovišť. Při zakládání prvků ÚSES na orné půdě nebo po-
stagrárních ladech je nezbytné využít dřeviny odpovídající uvedeným společenstvům. Na území 
CHKO České středohoří postupovat v souladu s Plánem péče. 
 Plochy pro společenstva vodní a nivní zajišťují vložená biocentra v rámci nadregionálních bioko-

ridorů Labe a Ohře – upřesněné regionální biocentrum 1294 „Ústí Ohře“, lokální biocentra „Pí-
sečný ostrov“ a „Slavík“; na lokální úrovni trasa potoka Močidla s biocentrem „Boška“ a inter-
akční prvek v linii Pokratického potoka. 

 Stanoviště pro společenstva teplomilných dobrav: biocentra „Bídnice“, „Mostka“, „Chlum“ 
a propojující biokoridory. 

 Stanoviště pro společenstva teplomilných doubrav a teplomilná bylinná společenstva poskytují lo-
kální biocentra „Bílé stráně“, „Radobýl“, „U cihelny“, „Richard“ a „Na Šancích“, „Nad zahrád-
kami“ a propojující biokoridory. 

 
 Plochy ÚSES a zvlášť chráněných území přírody je třeba chránit před degradací nejčastěji antropo-

genního původu, před znečištěním složek životního prostředí, kultivací a ruderalizací. Platí pro ně ná-
sledující regulativy: 
 stavební uzávěra pro nové stavby 
 zákaz rekonstrukcí stávajících staveb, s výjimkou opatření šetřících životní prostředí 
Regulační opatření: 
 regulace lesního hospodářství s důrazem na druhovou skladbu dřevin, která by měla být co nej-

bližší původním lesním společenstvům 
 revitalizace vodních toků tak, aby po splnění nezbytných vodohospodářských funkcí plnily co 

největší měrou i funkce ekologické 
 uživatelé a vlastníci pozemků se musí řídit pravidly stanovenými pro funkci daného biocentra 

 
 

e.03  Prostupnost krajiny, krajinné a krajinotvorné prvky 
 Územní plán Litoměřice navrhuje k registraci 1 významný krajinný prvek: 

Jírovcová alej v Želeticích – historická cesta mezi Terezínem a Želeticemi s oboustrannou alejí. 
Cesta bude využita pro pěší a cyklotrasu. Z toho důvodu je nezbytné zajistit provozní bezpečnost 
stromů. 

 
 Krajinářské úpravy se navrhují v lokalitách Mostka, na soutoku Labe a Ohře, na pravém břehu Labe: 

Mostka – lokalita v severovýchodní části určena pro rozšíření lesoparku, sport a rekreaci. 
Soutok Labe a Ohře – území v Želeticích je navrženo jako přírodně krajinářský park. Lokalita je 
součástí regionálního biocentra RBC 1294 „Ústí Ohře“, kde budou maximálně respektovány zájmy 
ochrany přírody. Podél Ohře a v linii je navržena cyklotrasa směrem k Terezínu. Přírodně krajinářská 
plocha umožní propojení mezi městy Litoměřice a Terezín cyklistickými trasami podél Ohře a v his-
torické linii původní jírovcové aleje. 
Pravý břeh Labe – areál krátkodobé rekreace celoměstského významu. Lokalita zahrnuje Písečný 
ostrov, oblast Rybáře, Střelecký ostrov, výhledově areál „vodního cvičiště AČR u Labe“ a mokřady 
a tůně pod Šancemi (Slavík). Záměrem je vytvoření kvalitního multifunkčního prostoru pro rekreaci 
a zároveň přírodního prostoru zajišťujícího ekologicko-krajinné funkce v rámci systémových vztahů 
mezi plochami městské zeleně a příměstské krajiny. 
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 Liniová a bodová zeleň v krajině bude chráněna v koordinaci s rozvojovými záměry; 
 
 Stávající síť účelových komunikací, turistických a cyklistických tras je v krajině zachována; systém 

je doplněn novými trasami – viz kap. d.02.5 a d.02.6; 
 
 

e.04  Protierozní opatření 
 Mimo prvky ÚSES se žádná jiná protierozní opatření nenavrhují. 
 
 

e.05  Ochrana před povodněmi 
V záplavovém území mimo aktivní zónu je navrhována rozvojová lokalita 4 – Želetice. Podmínkou vý-
stavby objektů pro bydlení je umístění obytného podlaží nad úrovní hladiny Q100 a zajištění únikové cesty. 
Těleso přeložky komunikace I/15 je navrhováno ve formě protipovodňové hráze s vozovkou nad úrovní 
hladiny Q100. V rámci navrhovaného řešení je nutné v území zachovat co největší podíl nezpevněných 
ploch a odvodnění území navrhnout s ohledem na průtoky velkých vod. 
 
 V oblasti Želetic, v prostoru za Intersparem a dalšími průmyslovými objekty je navržen zbývající 

úsek z větší části již realizovaného protipovodňového valu Litoměřice – Želetice. Ten má v případě 
povodně (do Q20) ochránit příjezdovou komunikaci k Tyršovu mostu a bytové domy před Interspa-
rem. 

 
 Dalším protipovodňovým opatřením je návrh vybudování mostku – přístup na Písečný ostrov. Důvo-

dem je zajištění obslužnosti ostrova v případě krizových situací. 
 
 Rozšíření plochy OK.1 v rámci změny č. 01 ÚP Litoměřice je omezeno na plochu mimo stanovenou 

hranici aktivní zóny záplavového území Q100 –Těleso stávající obslužné komunikace vzhledem 
k uvažovanému navýšení upraveného terénu bude upraveno tak, aby opevnění jeho svahů na předpo-
kládanou rychlost proudění velkých vod vytvořilo novou hranici aktivní zóny záplavového území. 

 
 Podmínkou realizace zástavby na ploše Z01 vymezené změnou č. 01 ÚP Litoměřice bude realizace 

protipovodňových opatření v návaznosti na protipovodňový val Litoměřice – Želetice (Q20). Tvar 
a zasituování nových staveb v území je nezbytné řešit s ohledem na tvar proudnice průtoku velkých 
vod. 

 
 

e.06  Nerostné suroviny, horninové prostředí 
 Územní plán respektuje výskyt ložisek štěrkopísků – ložiska jsou zakreslena v grafické části a uvede-

na v textové části Odůvodnění s tím, že požadavky vyplývající z jejich případné těžby územní plán 
neřeší, neboť s těžbou na těchto ložiscích se v rámci zpracovávaného územního plánu neuvažuje. 

 
 Při stanovení rozvojových lokalit jsou sesuvná území respektována s tím, že územní plán specifikuje 
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rámcové podmínky pro zakládání staveb v území ohroženém svahovými pohyby (kap. O.e.08.3) – 
základní podmínkou výstavby v sesuvných územích je podrobný geologický průzkum, případně geo-
technický monitoring, provedený před stavbou; 

 
 

f.  Plochy s rozdílným způsobem využití 

Pro potřebu rozhodování o využití ploch jsou územním plánem jednotlivé pozemky agregovány do při-
bližně stejnorodých ploch využití. Využití ploch a pozemků v souladu s koncepcí územního plánu je dáno: 
 uplatněním regulativu pro plochu s rozdílným způsobem využití; 
 respektováním územních limitů (hygienických podmínek, technických norem, …), které případně 

sledovaný pozemek zasahují (viz koordinační výkres č. O.1); 
 
Aby byla zajištěna požadovaná kvalita prostředí, je nezbytné při rozhodování o využití ploch, o lokalizaci 
objektů, areálů a činností na jednotlivých pozemcích respektovat oba výše uvedené faktory! 
 
Územní vymezení ploch s rozdílným způsobem využití je vyznačeno v hlavním výkrese č. 2.1 ohraniče-
ním výraznou modrou čarou a vyznačením kódu. 
 
Podle typu kódu jsou rozlišeny: 
 Plochy v zastavěném území a plochy zastavitelné (urbanizované, resp. s další možností zástavby): 

kód je vyznačen dvěma velkými tiskacími písmeny (případně s dalším indexem za tečkou); 
 Plochy v nezastavěném území (krajinné plochy) – pozemky, které nejsou určeny k zastavění: kód je 

vyznačen jedním velkým písmenem (případně s dalšími indexy využití); 
 Plochy v záplavovém území Q100 – vymezení pozemků a ploch na nichž je kromě regulativů stanove-

ných územním plánem nezbytné respektovat podmínky vodoprávního úřadu a správy povodí. Po-
zemky jsou využitelné jen v souladu s aktuálně platnou legislativou (vodní zákon); plochy jsou ozna-
čené * – hvězdičkou vždy za kódem regulativu; 

 
Regulativ plochy s rozdílným způsobem využití definuje: 
a) Podmínky pro funkční využití plochy – a to: 

 převažující účel využití (hlavní využití); 
 přípustné využití; 
 nepřípustné využití; 
 podmíněně přípustné využití; 

b) Podmínky prostorového uspořádání (hladina zástavby, intenzita využití pozemku) 
Rámcové zásady prostorového uspořádání a architektonického řešení objektů pro každou plochu jsou 
uvedeny jako součást specifikace využití – psáno kurzívou. Plochy mají být postupně zastavovány tak, 
aby nová zástavba navazovala na zastavěné území a nevznikaly nové proluky. Stávající vzrostlá zeleň 
v zastavitelné ploše bude přednostně respektována. 
Koeficient zeleně (KZ) vyjadřuje rámcová pravidla prostorového uspořádání pro novou zástavbu – 
je to plošný podíl nezastavitelných a nezpevněných ploch z celkové plochy dosud nezastavěného po-
zemku. Tyto nezastavitelné plochy budou využity výhradně pro vegetační pokryv (případné vodní plo-
chy musí být přírodního charakteru). KZ je součástí příslušného regulativu a je specifikován dvěma 
čísly, přičemž nižší hodnotu je nutno chápat jako minimum. Vyšší hodnota koeficientu uvádí optimál-
ní doporučený podíl nezpevněné plochy pozemku v rámci příslušné plochy. 
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PŘEHLED PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A KÓDY JEJICH REGULATIVŮ: 
I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY – dvoupísmenné kódy (případně s indexem) 
 
Plochy bydlení 

BH  - bydlení hromadné  str. 43 
BI  - bydlení individuální v rodinných domech – městské str. 44 
BI.1  - bydlení individuální v rodinných domech – specifické  str. 45 
BR  - bydlení individuální v rodinných domech – v rozptýlených lokalitách  str. 46 

 
Plochy rekreace 

RH  - hromadná rekreace  str. 47 
RI  - individuální rekreace – chatové lokality  str. 47 
RZ  - individuální rekreace – zahrádkářské osady  str. 48 

 
Veřejná infrastruktura 

Plochy občanského vybavení 
 OV  - veřejná vybavenost  str. 49 
 OV.1  - veřejná vybavenost specifická – cvičiště AČR str. 49 
 OV.2  - veřejná vybavenost specifická – městská nemocnice  str. 50 
 OV.3  - vybavenost specifická 
 OK  - komerční vybavenost  str. 51 
 OK.1  - komerční areály – velkoprodejny, markety  str. 52 
 OK.2  - komerční areály – velkoprodejny, markety – specifické (Staré Mrazírny)  str. 52 
 OK.3  - komerční areály – velkoprodejny, markety – specifické (Za Kocandou)  str. 53 
 OS  - sport, tělovýchova str. 54 
 OS.1  - sport, tělovýchova – specifická zařízení  str. 54 
 OH  - veřejná pohřebiště a související služby  str. 55 
 OH.1  - památník vězňů Richard  str. 55 

Plochy dopravní infrastruktury 
 DI  - dopravní infrastruktura  str. 56 

Plochy technické infrastruktury 
 TI  - technická infrastruktura  str. 57 
 TO  - technické služby a zabezpečení  str. 57 
 TO.1  - areály odpadového hospodářství – specifické (ÚRAO)  str. 58 

Plochy veřejných prostranství 
 PV  - veřejná prostranství  str. 58 
 PV.1  - veřejná prostranství specifická  str. 59 
 
Plochy sídelní zeleně 

ZO  - sídelní zeleň ochranná  str. 59 
ZS  - sídelní zeleň veřejná  str. 60 
ZS.1  - sídelní zeleň individuální – nezastavitelné zahrady  str. 60 
ZS.2  - sídelní zeleň veřejná specifická – lesopark Mostka  str. 61 
ZS.3  - sídelní zeleň veřejná specifická – městské hradby  str. 61 

 
Plochy smíšené obytné 

SC.1  - smíšené využití centra města I (s omezenou dopravní dostupností)  str. 62 
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SC.2  - smíšené využití centra města II  str. 63 
SC.3  - smíšené využití centra obvodu (městské čtvrtě)  str. 64 
SM  - smíšené využití území městského typu  str. 65 
SR  - smíšené využití obytné a rekreační  str. 65 

 
Plochy výroby a skladování 

VP - průmyslová výroba a sklady str. 66 
VD - drobná výroba a výrobní služby str. 66 

 
II. NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ – jednopísmenné kódy (s indexem) 
 
Plochy přírodní 

P  - plochy přírodní  str. 68 
 
Plochy smíšené nezastavěného území 

S.x  - plochy smíšené nezastavěného území (s indexy využití x =):  str. 69 
 • p  – přírodní preference 
 • z  – zemědělství 
 • l  – lesnictví 
 • o  – ochranná zóna 
 • r  – rekreace nepobytová 
 • v  – vodohospodářství 
 • u  – urbanizovatelné plochy – územní rezerva 

 
Plochy zemědělské 

Z  - plochy zemědělské  str. 70 
 
 
REGULATIVY PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  
 
I. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY 
 
PLOCHY BYDLENÍ 
 
BYDLENÍ HROMADNÉ  BH   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- bydlení v bytových domech; 
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro 

relaxaci; 
- dětská hřiště; 
Přípustné využití: 
- maloobchod (do 150 m2 prodejní plochy) a stravovací služby, 
- ubytovací a sociální služby (pensiony, domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců), 
- zařízení péče o děti, školská zařízení, 
- drobné lokální služby obyvatelům, 
- zdravotnická zařízení (ordinace), 
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- sportovní a relaxační zařízení (po zhodnocení hlukové zátěže!), 
- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 
- stavby pro administrativu, 
- nezbytná technická vybavenost, 
- parkoviště a garáže pro osobní automobily. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 

hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou; 

Podmínky: 
- přípustná zařízení a služby (s výjimkou ubytovacích zařízení a zařízení sociálních služeb) jsou lokální-

ho významu – pro potřeby obyvatel lokality; 
- parkování vozidel návštěvníků obslužných zařízení musí být zajištěno na vlastním pozemku nebo na 

plochách určených k tomu účelu; 
 
b) prostorové uspořádání 

Dostavba proluk musí měřítkem, formou zastřešení (výškou římsy a hřebene) respektovat kontext 
a charakter okolní zástavby. Výšková hladina zástavby nových obytných celků: převážně 4 nadzemní 
podlaží s využitelným podkrovím; v případě vyššího počtu nadzemních podlaží platí vždy podmínka 
prověření kompozičních vztahů a zásahu do panoramatu města. U novostaveb investor zajistí parková-
ní, resp. garážování přímo v objektu nebo ve vlastní hromadné garáži. Vybavení parteru: mobiliář pro 
relaxaci, dětské hřiště, sportoviště (nekrytá veřejná). Objekty a zařízení technické vybavenosti budou 
řešeny jako integrovaná součást zástavby – s ohledem na atmosféru lokality. 
KZ = 0,40 / 0,60; 

 
 
BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ  BI   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- bydlení v rodinných domech (izolovaných, dvojdomech, řadových domech), 
- oplocené zahrady u domů s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou, 
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro 

relaxaci, 
- dětská hřiště. 
Přípustné využití: 
- maloobchod (do 150 m2 prodejní plochy), 
- penziony pro přechodné ubytování, 
- lokální služby obyvatelům, 
- lokální zařízení sociálních služeb, 
- školská zařízení, 
- zdravotní zařízení (ordinace), 
- lokální sportovní a relaxační zařízení, 
- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 
- nezbytná technická vybavenost, 
- parkoviště a garáže osobních automobilů pro potřebu zóny. 
Nepřípustné využití: 
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- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 

hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou; 

Podmínky: 
- přípustná zařízení a služby jsou lokálního významu, 
- u obslužných zařízení je nutné řešit parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozem-

ku. 
 
b) prostorové uspořádání 

Individuální rodinné domy, izolované, dvojdomy, řadové domy... o max. 2 nadzemních podlažích s vyu-
žitelným podkrovím. Objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na kontext 
okolní zástavby. U novostaveb je podmínkou garáž v objektu nebo na vlastním pozemku. Vybavení par-
teru: mobiliář pro relaxaci, dětská hřiště; 
KZ = 0,55 / 0,65 z výměry pozemku do 800 m2, resp. 0,60 / 0,70 z výměry pozemku nad 800 m2 

 
 
BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH – SPECIFICKÉ  BI.1   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- bydlení v rodinných domech (izolovaných, dvojdomech, řadových domech) v dosahu rušivých vlivů 

(ochranná pásma dopravních, technických, nebo výrobních staveb; v blízkosti sportovišť, …apod.), 
- oplocené zahrady u domů s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou, 
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro 

relaxaci, 
Přípustné využití: 
- maloobchod (do 150 m2 prodejní plochy), 
- penziony pro přechodné ubytování 
- lokální služby obyvatelům, 
- lokální zařízení sociálních služeb, 
- zdravotní zařízení (ordinace), 
- lokální sportovní a relaxační zařízení, 
- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 
- nezbytná technická vybavenost, 
- parkoviště a garáže osobních automobilů pro potřebu zóny. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 

hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou; 

Podmínky: 
- přípustná zařízení a služby jsou lokálního významu; 
- u obslužných zařízení je nutné řešit parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozem-

ku; 
- obytné a ubytovací objekty v dosahu rušivých vlivů (případně jejich pozemky) opatří vlastník (dle 

závěrů řízení s KHS) vhodnými protihlukovými stavebními úpravami; 
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b) prostorové uspořádání 
Individuální rodinné domy, izolované, dvojdomy, řadové domy... o max. 2 nadzemních podlažích s vyu-
žitelným podkrovím. Objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na kontext 
okolní zástavby. U novostaveb je podmínkou garáž v objektu nebo na vlastním pozemku. Vybavení par-
teru: mobiliář pro relaxaci, dětská hřiště, sportoviště (veřejná nekrytá). 
KZ = 0,55 / 0,65 z výměry pozemku do 800 m2, resp. 0,60 / 0,70 z výměry pozemku nad 800 m2 

 
 
BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH – V ROZPTÝLENÝCH LOKALITÁCH 
 BR   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- bydlení ve stávajících rodinných domech v izolovaných stabilizovaných odloučených polohách sídla, 
- oplocené zahrady u domů s funkcí užitkovou, rekreační, případně okrasnou, 
Přípustné využití: 
- penziony pro přechodné ubytování 
- zdravotní zařízení (ordinace), 
- nezbytná technická vybavenost, 
Nepřípustné využití: 
- rozšiřování stavebních pozemků do krajiny 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 

hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou; 

Podmínky: 
- výstavba nových obytných staveb v odloučených polohách není přípustná; 
- přípustná zařízení a služby jsou lokálního významu; 
- u obslužných zařízení je nutné řešit parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozem-

ku; 
- obytné a ubytovací objekty v dosahu rušivých vlivů (případně jejich pozemky) opatří vlastník (dle 

závěrů řízení s KHS) vhodnými protihlukovými stavebními úpravami; 
- přístavba je možná v případě, že nové i původní zastavěné a zpevněné plochy žadatele nepřesáhnou 

celkovou výměru 250 m2; 
 
b) prostorové uspořádání 

Individuální rodinné domy o max. 2 nadzemních podlažích s využitelným podkrovím a případně s hos-
podářským zázemím. Objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na kontext 
okolní zástavby a krajiny. 
KZ bude určován pro jednotlivé lokality individuálně 

 
 
PLOCHY REKREACE 
HROMADNÁ REKREACE  RH   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
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- areály a stavby hromadné rekreace: hotely, ubytovny, kempy, tábořiště, koupaliště 
Přípustné využití: 
- veřejná prostranství a plochy zeleně s mobiliářem pro relaxaci a orientaci, 
- sportovní a relaxační zařízení, fitcentra, 
- specializovaná turistická zařízení (po zohlednění specifických podmínek: agroturistika, cykloturistika, 

hipoturistika, …); 
- doplňková maloobchodní zařízení – jen jako součást stavby hlavního využití; 
- služební či pohotovostní byty – jen jako součást stavby hlavního využití; 
- veřejné stravování, 
- parkoviště pro potřebu zóny, 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 

hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou; 

Podmínky: 
- u obslužných zařízení je nutné řešit parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozem-

ku. 
 
b) prostorové uspořádání 

Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 
a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy, měřítko a kontext okolní zá-
stavby a charakter území 
KZ = 0,50 / 0,60 

 
 
INDIVIDUÁLNÍ REKREACE – CHATOVÉ LOKALITY  RI   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- objekty a souvislá území převládající rekreační zástavby, stavby individuální rekreace. 
Přípustné využití: 
- lokální klubová zařízení, 
- lokální veřejné sportoviště, 
- nezbytné technické vybavení, 
- ojedinělé stávající obytné objekty (s hospodářským zázemím – pokud neovlivňuje negativně sousední 

pozemky), 
- parkoviště pro uživatele zóny; 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 

hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou, 

- změna užívání na objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy), 
- realizace jakýchkoli doprovodných nebo hospodářských staveb u rekreačních objektů. 
Podmínky: 
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- dočasné nebo trvalé vynětí zastavěné, resp. zpevněné plochy pozemku ze ZPF nebo PUPFL ve stávají-
cích vymezených chatových lokalitách je možné provést v souvislosti s vypracováním regulačního plá-
nu nebo individuálně v souvislosti se změnou vzhledu nebo půdorysu stavby, 

- u stávajících obytných objektů lze provést stavební úpravu nebo dostavbu za předpokladu, že nebude 
narušen kontext a ráz lokality, 

- řešení staveb a zařízení technické vybavenosti musí vycházet z podmínek daného území (zejména ře-
šení architektonické), 

- nová přístavba bude možná pouze v případě, že objekt jako celek nepřesáhne 50 m2 zastavěné plochy, 
- u rekreačního objektu je možné realizovat zpevněnou plochu (při zajištění průsaku dešťových vod) 

max. v plošném rozsahu do 20 m2; 
 
b) prostorové uspořádání 

Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 
a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy, měřítko a kontext okolní zá-
stavby a charakter území 
KZ = 0,80 / 0,90; 

 
 
INDIVIDUÁLNÍ REKREACE – ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY  RZ   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- území zahrádkových kolonií a soustředěných soukromých zahrad využívaných k pěstitelství a relaxaci. 
- zahrádkářské chaty pro uskladnění zahradnického nářadí; 
Přípustné využití: 
- společné plochy okrasné a relaxační zeleně, 
- klubovní a hygienická zařízení lokálního významu, 
- nezbytné technické vybavení, 
- parkoviště pro potřebu zóny. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 

hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou; 

- změna užívání na objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy), 
- realizace jakýchkoli doprovodných nebo hospodářských staveb u rekreačních objektů. 
Podmínky: 
- dočasné nebo trvalé vynětí zastavěné, resp. zpevněné plochy pozemku ze ZPF nebo PUPFL ve stávají-

cích vymezených zahrádkových lokalitách je možné provést v souvislosti s vypracováním regulačního 
plánu nebo individuálně v souvislosti se změnou vzhledu nebo půdorysu stavby, 

 
b) prostorové uspořádání 

Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí členěním stavebních forem, zejména pak celkovým 
objemem zástavby respektovat měřítko a kontext okolní zástavby a charakter území. Zastavěná plocha 
objektů nesmí překročit 30 m2! 
KZ = 0,80 / 0,90; 
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VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
VEŘEJNÁ VYBAVENOST OV   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- areály, stavby a zařízení občanské vybavenosti (zejména pro školství, zdravotnictví, sociální péči, kul-

turu a veřejnou správu). 
Přípustné využití: 
- administrativa, 
- stavby a zařízení pro vzdělávání, kulturu a církevní účely - včetně služebních bytů, 
- maloobchodní zařízení do 150 m2 prodejní plochy, 
- stravovací a ubytovací zařízení, 
- bydlení, 
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro 

relaxaci, orientaci a informace, 
- dětská hřiště, sportoviště a relaxační zařízení, 
- parkoviště pro potřebu zóny, 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 

hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou; 

Podmínky: 
- u obslužných zařízení je nutné řešit parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozem-

ku. 
 
b) prostorové uspořádání 

Účelové stavby a provozy podnikání nemají svým provozem negativně ovlivňovat sousední obytné zóny. 
Objekty musí svým měřítkem, formou zastřešení, výškou římsy a hřebene odpovídat kontextu a charak-
teru okolní zástavby. Vybavení parteru: mobiliář pro relaxaci, dětská hřiště, sportoviště (veřejná ne-
krytá). 
KZ = 0,35 / 0,50; 

 
 
VEŘEJNÁ VYBAVENOST SPECIFICKÁ – CVIČIŠTĚ AČR  OV.1   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- plochy areálu ženijního cvičiště AČR – výhledově transformační území 
Přípustné využití: 
- dočasné provozy související s výcvikem jednotek ženijního vojska AČR, 
- přípravné práce související s transformací území a revitalizací přírodního charakteru, 
- realizace a alternativní využití přístavního mola, 
- výsadba dřevin v ucelených skupinách s ohledem na podmínky záplavového území, 
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- parkoviště pro potřebu zóny, 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
Podmínky: 
- vymezená plocha musí být využívána s ohledem na charakter nivy říčního toku, s ohledem na ochranu 

přírody a krajinného rázu; na ploše nesmí být deponovány odplavitelné materiály nebo objekty. 
 
b) prostorové uspořádání 

Ve vymezené ploše není přípustné realizovat novou zástavbu nebo zpevnění povrchu. Přípustné jsou 
vegetační úpravy v souvislosti se záměrem výhledové transformace území a jeho etapovým zpřístupně-
ním. 
KZ bude určován pro jednotlivé lokality individuálně 

 
 
VEŘEJNÁ VYBAVENOST SPECIFICKÁ – MĚSTSKÁ NEMOCNICE  OV.2   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- plochy areálu městské nemocnice – zdravotnické a sociální služby 
Přípustné využití: 
- zařízení a provozy přímo související s hlavním využitím, 
- vědecká a výzkumná pracoviště související se zdravotnictvím, 
- specializovaná zdravotnická pracoviště, 
- vybavenost a služby, maloobchodní zařízení do 150 m2 prodejní plochy, 
- lokální stravovací zařízení, 
- ubytovny zdravotnického nebo vědeckého personálu, 
- plochy vyhrazené zeleně (nemocniční park, …), 
- parkoviště pro potřebu zóny, 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 

hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou; 

Podmínky: 
- přípustná zařízení a služby jsou převážně lokálního významu – pro potřeby zaměstnanců a návštěvníků 

areálu nemocnice; 
- parkování vozidel zaměstnanců a návštěvníků areálu nemocnice musí být zajištěno na plochách urče-

ných k tomu účelu; 
 
b) prostorové uspořádání 

Dostavba proluk areálu nemocnice musí měřítkem, formou zastřešení (výškou římsy a hřebene) respek-
tovat kontext a charakter okolní zástavby. Výšková hladina zástavby nových objektů: převážně do 
4 nadzemních podlaží s využitelným podkrovím; v případě vyššího počtu nadzemních podlaží platí vždy 
podmínka prověření kompozičních vztahů a zásahu do panoramatu města. Investor zajistí parkování, 
resp. garážování zaměstnanců a návštěvníků areálu nemocnice při hlavním vstupu do areálu. Vybavení 
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parteru: mobiliář pro relaxaci. Objekty a zařízení technické vybavenosti budou řešeny jako integrova-
ná součást zástavby. 
KZ bude určován pro jednotlivé lokality individuálně 

 
 
VYBAVENOST SPECIFICKÁ  OV.3   
 
a) využití plochy 
Hlavní využití: 
- administrativa specifická 
- parkoviště pro potřebu zóny a pro potřebu areálu památníku Richard 
Přípustné využití: 
- sociální a stravovací zařízení, 
- veřejná prostranství a plochy okrasné a izolační zeleň s mobiliářem pro orientaci a informace, 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 

hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou; 

Podmínky: 
- plocha s regulativem OV.3 nesmí být využívána nákladní nebo kamionovou dopravou. 
 
b) prostorové uspořádání 

Účelové stavby a provozy podnikání nemají svým provozem negativně ovlivňovat sousední plochy. Ob-
jekty musí svým měřítkem, formou zastřešení, výškou římsy a hřebene odpovídat kontextu a charakteru 
okolí. 
KZ bude stanoven individuálně 

 
 
KOMERČNÍ VYBAVENOST OK   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- maloobchod – do 150 m2 prod. plochy se zázemím, 
- služby, maloobchodní a stravovací služby, 
- stavby pro administrativu, 
- plochy okrasné a rekreační zeleně s mobiliářem pro relaxaci, 
- parkoviště pro potřeby zóny. 
Přípustné využití: 
- relaxační a zábavní zařízení, fitcentra 
- služební či pohotovostní byty, 
- ubytovací zařízení typu Formule 1, hotely, penziony, 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 
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hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou; 

Podmínky: 
- u obslužných zařízení je nutné řešit parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozem-

ku. 
- v případě lokalizace zařízení výrobních (i nevýrobních) služeb je třeba posoudit vliv činností na sou-

sední pozemky sloužící bydlení a občanské vybavenosti. 
 
b) prostorové uspořádání 

Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 
a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy, měřítko a kontext okolní zá-
stavby. 
KZ = 0,30 / 0,50; 

 
 
KOMERČNÍ AREÁLY – VELKOPRODEJNY, MARKETY  OK.1   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- velkoplošný maloobchod – nad 150 m2 prod. plochy (supermarkety, hypermarkety, velkoplošný hob-

by-prodej, …) se zázemím, 
- služby, maloobchodní a stravovací služby, 
- stavby pro administrativu, 
- plochy okrasné a rekreační zeleně s mobiliářem pro relaxaci, 
- parkoviště pro potřeby zóny. 
Přípustné využití: 
- velkoobchod, sklady, 
- dvorany pro kulturní a sportovní podniky, sjezdové haly a festivalové areály 
- veletržní areály, výstaviště, 
- herny, kasina včetně ubytovacích zařízení, 
- nerušící výrobní služby, 
- sportovní a relaxační zařízení, 
- služební či pohotovostní byty, 
- ubytovací zařízení typu Formule 1, hotely 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 

hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou; 

Podmínky: 
- u obslužných zařízení je nutné řešit parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozem-

ku. 
- v případě lokalizace zařízení výrobních i nevýrobních služeb je třeba posoudit vliv činností na sousední 

pozemky sloužící bydlení a občanské vybavenosti. 
- v rámci projektové dokumentace k územnímu, popř. stavebnímu řízení bude zpracována analýza rizika 

výskytu chrómu, popř. jiných rizikových ukazatelů v této lokalitě 
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b) prostorové uspořádání 
Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem a 
zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy, měřítko a kontext okolní zástav-
by. 
KZ bude stanoven individuálně v územní studii 
Pro lokalitu Z03.1 je stanoven koeficient zeleně KZ = 0,30/0,50. 

 
 
KOMERČNÍ AREÁLY - VELKOPRODEJNY, MARKETY – SPECIFICKÉ  OK.2   
lokalita Staré Mrazírny 
 
a) využití plochy 
Hlavní využití: 
- velkoplošný maloobchod – nad 150 m2 prod. plochy (supermarkety, hypermarkety, hobby-prodej...) se 

zázemím; 
- služby, maloobchodní a stravovací zařízení a služby, 
- relaxační centra, fitcentra, interiérové sporty, 
- kulturní zařízení, 
- administrativa, 
- plochy okrasné a rekreační zeleně s mobiliářem pro relaxaci, 
- parkoviště pro potřeby zóny. 
Přípustné využití: 
- herny, kasina včetně ubytovacích zařízení, 
- nerušící služby, 
- sportovní a relaxační zařízení, 
- služební či pohotovostní byty, 
- ubytovací zařízení, 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 

hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou; 

Podmínky: 
- u obslužných zařízení je nutné řešit parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozem-

ku; 
- v případě lokalizace zařízení výrobních i nevýrobních služeb je třeba posoudit vliv činností na sousední 

pozemky sloužící bydlení a občanské vybavenosti; 
 
b) prostorové uspořádání 

Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 
a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy, zachovat působnost dominant 
původní zástavby Polabského pivovaru (později Mrazíren), měřítko a kontext okolní zástavby. 
KZ bude stanoven individuálně; 
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KOMERČNÍ AREÁLY - VELKOPRODEJNY, MARKETY – SPECIFICKÉ  OK.3   
lokalita Za Kocandou 
 
a) využití plochy 
Hlavní využití: 
- velkoplošný maloobchod – nad 150 m2 prod. plochy – se zázemím; 
- stravovací zařízení a služby, 
- plochy okrasné a rekreační zeleně s mobiliářem pro relaxaci, 
- parkoviště pro potřeby zóny. 
Přípustné využití: 
- relaxační centra, fitcentra, interiérové sporty, 
- kulturní zařízení, 
- administrativa, 
- herny, kasina, 
- nerušící služby, 
- sportovní a relaxační zařízení, 
- služební i pohotovostní byty, 
- ubytovací zařízení, 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 

hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou; 

Podmínky: 
- parkování vozidel je nutné řešit na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozemku; 
- v případě lokalizace zařízení výrobních i nevýrobních služeb je třeba posoudit vliv činností na sousední 

pozemky sloužící bydlení a občanské vybavenosti; 
 
b) prostorové uspořádání 

Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 
a zejména celkovým objemem zastavění respektovat měřítko a kontext okolní zástavby a dotvořit kom-
poziční vztahy východní části ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice. 
KZ bude stanoven individuálně; 

 
 
SPORT, TĚLOVÝCHOVA  OS   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- stavby a zařízení pro sport a relaxaci, sportovní areály. 
Přípustné využití: 
- služební byt, 
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- klubovní a hygienické zařízení pro sportovní areál, 
- stravovací a ubytovací zařízení, 
- nezbytné technické vybavení, 
- parkoviště pro uživatele areálu; 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 

hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou; 

Podmínky: 
- u sportovních zařízení je nutné řešit parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozem-

ku. 
 
b) prostorové uspořádání 

Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 
a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy, měřítko a kontext okolní zá-
stavby. 
KZ bude určován pro jednotlivé lokality individuálně 

 
 
SPORT, TĚLOVÝCHOVA – SPECIFICKÁ ZAŘÍZENÍ OS.1   
 
a) využití plochy 
Hlavní využití: 
- specifická zařízení a stavby pro sport a relaxaci. 
Přípustné využití: 
- klubovny, hygienické zařízení, 
- nezbytné technické vybavení, 
- parkoviště pro uživatele areálu; 
- stavby související s využitím geotermálního vrtu (u přestavbové plochy č. 58); 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
Podmínky: 
- u sportovních zařízení je nutné řešit parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozem-

ku. 
 
b) prostorové uspořádání 

Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 
a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy, měřítko a kontext okolní zá-
stavby. 
KZ bude určován pro jednotlivé lokality individuálně 

 
 
VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY  OH   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
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- hřbitovy, prostory pietního významu se zastoupením zeleně parkového charakteru. 
Přípustné využití: 
- umístění nezbytných provozních objektů hřbitova (obřadní síň, technické zázemí), 
- zeleň parkově upravená s původními domácími dřevinami nebo i s druhy introdukovanými, případně se 

zahradními formami a odrůdami, 
- umísťování pomníků a hrobek v souladu s podrobnějším řešením a provozním řádem hřbitova, 
- umísťování plastik a další drobné architektury a mobiliáře souvisejícího s provozem pietního místa, 
- parkoviště pro návštěvníky hřbitova. 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím nebo jsou v roz-

poru s pietní funkcí hřbitova. 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 

hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou; 

Podmínky: 
- parkování návštěvníků hřbitova musí být zajištěno na pozemku areálu, nebo na jiných k tomu určených 

plochách. 
 
b) prostorové uspořádání 

Nezastavitelné území města – s výjimkou případů uvedených v přípustném využití 
 
 
PAMÁTNÍK VĚZŇŮ RICHARD  OH.1   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- prostor pietního významu se zastoupením zeleně parkového charakteru. 
Přípustné využití: 
- umístění nezbytných provozních objektů a technické zázemí, 
- zeleň parkově upravená, 
- umísťování plastik a další drobné architektury a mobiliáře souvisejícího s provozem pietního místa, 
- parkoviště pro návštěvníky památníku. 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím nebo jsou v roz-

poru s pietní funkcí památníku; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 

hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou; 

Podmínky: 
- parkování návštěvníků hřbitova musí být zajištěno na pozemku areálu, nebo na jiných k tomu určených 

plochách. 
 
b) prostorové uspořádání 

Nezastavitelné území města – s výjimkou případů uvedených v přípustném využití 
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VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  DI   
 
a) využití plochy 
Hlavní využití: 
- trasy systému nadmístní železniční i silniční dopravy; 
- základní systém městských páteřových komunikací; 
- nádraží, stanice a zastávky hromadné dopravy; 
- velkoplošná parkoviště, hromadné garáže; 
- čerpací stanice pohonných hmot. 
Přípustné využití: 
- sklady a dílny pro servisní činnost spojenou s dopravní vybaveností; 
- plochy a stavby nezbytné technické infrastruktury; 
- stravovací a ubytovací zařízení pro občerstvení a krátkodobé ubytování (motel) spojené s provozem 

hromadné dopravy osob; 
- stávající využití ploch, pozemků, areálů a staveb nacházejících se v koridoru nově navrhované doprav-

ní stavby je časově omezeno do doby přípravy stavební činnosti související s realizací dopravní stavby. 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
Podmínky: 
- liniové dopravní stavby musí být citlivě začleněny do krajiny s použitím doprovodné zeleně; 
- plochy koridorů nově navrhovaných dopravních staveb budou po jejich realizaci omezeny na vlastní 

těleso stavby včetně případných protihlukových náspů a stěn – s tím, že přebývající plochy původního 
koridoru budou přičleněny k nejblíže sousedícím plochám funkčního využití; 

- řešení parkovišť a garáží – za předpokladu posouzení kontextu okolní zástavby, 
- parkoviště je třeba řešit s uplatněním střední a vysoké zeleně, 
- při umístění garáží je nutno realizovat izolační zeleň. 
 
b) prostorové uspořádání 

Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 
a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy, měřítko a kontext okolní zá-
stavby a charakter území. Investor, resp. vlastník zařízení je povinen zajistit ozelenění ploch. 
KZ bude určován pro jednotlivé lokality individuálně 

 
 
VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA – PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA TI   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- areály a stavby zařízení technické obsluhy území (areály technické vybavenosti) převážně nadmístního 

významu. 
Přípustné využití: 
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- parkování pro potřebu zóny, 
- sklady a dílny pro servisní činnost spojenou s technickou vybaveností. 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
Podmínky: 
- řešení staveb a zařízení technické vybavenosti musí vycházet z podmínek daného území (zejména ře-

šení architektonické, ozelenění a dopravní napojení). 
 
b) prostorové uspořádání 

Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 
a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy, měřítko a kontext okolní zá-
stavby a charakter území. Investor, resp. vlastník zařízení je povinen zajistit ozelenění ploch. 
KZ bude určován pro jednotlivé lokality individuálně 

 
 
TECHNICKÉ SLUŽBY A ZABEZPEČENÍ  TO   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- areály a stavby zařízení technických služeb a zabezpečení města (areály technické vybavenosti místní-

ho významu); 
Přípustné využití: 
- parkování pro potřebu zóny; 
- sklady a dílny pro servisní činnost spojenou s technickou vybaveností; 
- provozy odpadového hospodářství, sběrné dvory, … . 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
Podmínky: 
- řešení staveb a zařízení technické vybavenosti musí vycházet z podmínek daného území (zejména ře-

šení architektonické, ozelenění a dopravní napojení); 
- v plochách, pozemcích a areálech dotčených změnou využití území stanovenou územní rezervou lze 

připustit umístění staveb odpovídajících hlavnímu nebo přípustnému využití jen na dobu dočasnou do 
uplatnění funkce určené územní rezervou – max. však na 15 let od doby vydání územního plánu; do-
časné stavby budou povolovány pouze jako stavby přízemní (o jednom nadzemním podlaží). 

 
b) prostorové uspořádání 

Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 
a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy, měřítko a kontext okolní zá-
stavby a charakter území. Investor, resp. vlastník zařízení je povinen zajistit ozelenění ploch. 
KZ bude určován pro jednotlivé lokality individuálně 

 
 
AREÁLY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ – SPECIFICKÉ (ÚRAO)  TO.1   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- areály a zařízení odpadového hospodářství nadmístního významu; 
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Přípustné využití: 
- parkování pro potřebu zóny, 
- sklady a dílny pro servisní činnost spojenou s technickou vybaveností, 
- osvětová činnost a poskytování informací z oboru, 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
Podmínky: 
- řešení staveb a zařízení technické vybavenosti musí vycházet z podmínek daného území (zejména ře-

šení architektonické, ozelenění a dopravní napojení). 
 
b) prostorové uspořádání 

Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 
a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy, měřítko a kontext okolní zá-
stavby a charakter území. Investor, resp. vlastník zařízení, je povinen zajistit ozelenění ploch. 
KZ bude určován pro jednotlivé lokality individuálně 

 
 
VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  PV   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- veřejná prostranství s plochami zpevněnými pro vyšší frekvenci pohybu chodců, zpravidla dopravně 

zklidněné plochy; 
- veřejné prostory městských náměstí s úpravou parteru; 
Přípustné využití: 
- mobiliář pro relaxaci a další prvky městské drobné architektury, 
- začlenění vodních prvků (kašny, vodní plochy), 
- doprovodná a mobilní zeleň, 
- vymezené plochy pro předzahrádky restaurací, občerstvení a obdobných provozů, 
- vymezené plochy pro drobný stánkový prodej, 
- vymezené plochy pro příležitostný (mobilní) prodej - trhy, 
- nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě. 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které vyvolávají riziko poškození úpravy parteru nebo které nesouvisejí s vymeze-

ným hlavním nebo přípustným využitím; 
Podmínky: 
- při úpravě zpevněných ploch je nezbytné zajistit rychlý odtok dešťových vod, inženýrské sítě budou 

optimálně vedeny v kolektorech; 
 
b) prostorové uspořádání 

Veřejná prostranství jsou nezastavitelná – výjimečně je možné situovat výtvarné prvky a drobnou ar-
chitekturu v souvislosti s úpravou a využitím parteru 

 
 
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ SPECIFICKÁ  PV.1   
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a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- veřejná prostranství s plochami zpevněnými pro vyšší frekvenci pohybu chodců se zahrnutím ploch pro 

dopravu v klidu; 
- veřejné prostory městských náměstí s úpravou parteru; 
Přípustné využití: 
- mobiliář pro relaxaci, plastiky a další prvky městské drobné architektury, 
- začlenění vodních prvků (kašny, vodní plochy), 
- doprovodná a mobilní zeleň, 
- vymezené plochy pro předzahrádky restaurací, občerstvení a obdobných provozů, 
- parkoviště pro potřebu zóny, 
- vymezené plochy pro drobný stánkový prodej, 
- vymezené plochy pro příležitostný (mobilní) prodej – trhy, 
- nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě. 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které vyvolávají riziko poškození úpravy parteru nebo které nesouvisejí s vymeze-

ným hlavním nebo přípustným využitím; 
Podmínky: 
- při úpravě zpevněných ploch je nezbytné zajistit rychlý odtok dešťových vod, inženýrské sítě budou 

optimálně vedeny v kolektorech; 
 
b) prostorové uspořádání 
Veřejná prostranství jsou nezastavitelná – výjimečně je možné situovat výtvarné prvky a drobnou archi-
tekturu v souvislosti s úpravou a využitím parteru 
 
 
PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 
SÍDELNÍ ZELEŇ OCHRANNÁ  ZO   
 
a) využití plochy 
Hlavní využití: 
- plochy zeleně – s prioritou izolační a ochranné funkce, 
Přípustné využití: 
- zeleň přírodního charakteru převážně s původními domácími dřevinami nebo i s druhy introdukova-

nými; 
- stabilizace ploch zeleně ve městě, 
- nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě, 
- nezbytné propojení cestní sítě, 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím nebo jsou v roz-

poru se stabilizací přírodní složky v zastavěném území; 
Podmínky: 
- zpevňování ploch je možné jen v souvislosti s přípustným využitím a pro cesty sloužící údržbě zeleně 
- inženýrské sítě mohou být vedeny přes tyto plochy jen v případě, že jiné řešení není možné, trasování 

se pak musí podřídit zachování stávajících porostů a musí umožnit nové zapojené výsadby, 
 
b) prostorové uspořádání 
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Nezastavitelné území sídla – výjimečně je možné situovat drobnou architekturu v souvislosti s úpravou 
a využitím parteru. 

 
 
SÍDELNÍ ZELEŇ VEŘEJNÁ  ZS   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- plochy veřejných prostranství zahrnuté do kostry systému veřejné sídelní zeleně; 
- plochy zeleně udržované původními druhy domácích dřevin nebo i druhy introdukovanými, případně 

zahradními formami a odrůdami vegetace; 
- stabilizace zeleně v sídle, plochy relaxace. 
Přípustné využití: 
- mobiliář pro relaxaci a další prvky zahradní architektury, 
- oplocování se připouští jen výjimečně vzhledem k veřejnému významu ploch, 
- nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě. 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím nebo jsou v roz-

poru se stabilizací přírodní složky v zastavěném území; 
Podmínky: 
- zpevňování ploch je možné jen v minimální nutné míře, 
- inženýrské sítě mohou být vedeny přes tyto plochy jen v případě, že jiné řešení není možné, trasování 

se pak musí podřídit zachování stávajících porostů a musí umožnit nové zapojené výsadby. 
 
b) prostorové uspořádání 

Veřejná prostranství jsou nezastavitelná – výjimečně je možné situovat výtvarné prvky a drobnou ar-
chitekturu v souvislosti s úpravou a využitím parteru 

 
 
SÍDELNÍ ZELEŇ INDIVIDUÁLNÍ – NEZASTAVITELNÉ ZAHRADY  ZS.1   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- plochy soukromé nebo vyhražené zeleně, převážně zahrad a sadů, 
- stabilizace zeleně ve městě. 
Přípustné využití: 
- po individuálním posouzení (s ohledem na ochranu charakteru prostředí – zejména v MPR a jejím 

ochranném pásmu) je možné v sadech a zahradách umístit nepodsklepené kůlny na nářadí o zastavěné 
ploše do 10m2; 

- vybavení zahrady mobiliářem pro relaxaci; 
- nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě. 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím nebo jsou v roz-

poru se stabilizací přírodní složky v zastavěném území; 
Podmínky: 
- inženýrské sítě mohou být vedeny přes tyto plochy jen v případě, že jiné řešení není možné, trasování 

se pak musí podřídit zachování stávajících porostů a musí umožnit nové zapojené výsadby, 
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- zpevňování ploch je možné jen pro pěší cesty a cesty sloužící údržbě zeleně. 
 
b) prostorové uspořádání 

Nezastavitelné území sídla – výjimečně je možné situovat drobnou architekturu v souvislosti s úpravou 
a využitím parteru. 

 
 
SÍDELNÍ ZELEŇ VEŘEJNÁ SPECIFICKÁ – LESOPARK MOSTKA  ZS.2   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- plochy veřejných prostranství zahrnuté do kostry systému veřejné sídelní zeleně; 
- městský lesopark s kompromisním využitím - pro relaxaci obyvatel města a lokální biocentrum ÚSES; 
- plochy zeleně udržované původními druhy domácích dřevin nebo i druhy introdukovanými, případně 

zahradními formami a odrůdami vegetace; 
- stabilizace zeleně v sídle, plochy relaxace. 
Přípustné využití: 
- mobiliář pro relaxaci a další prvky zahradní architektury; 
- objekty související se zpřístupněním, rekonstrukcí nebo výstavbou nové vyhlídkové věže, provozovny 

občerstvení a odbytu v přírodním prostředí; 
- oplocování se připouští jen výjimečně vzhledem k významu zpřístupnění ploch veřejnosti; 
- nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě. 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím nebo jsou v roz-

poru se stabilizací přírodní složky v zastavěném území; 
Podmínky: 
- zpevňování ploch mimo cestní síť je možné jen v souvislosti s přípustným využitím; 
- inženýrské sítě mohou být vedeny přes tyto plochy jen v případě, že jiné řešení není možné; trasování 

sítí bude v tom případě respektovat zachování stávajících porostů a musí umožnit nové zapojené vý-
sadby. 

 
b) Podmínky prostorového uspořádání 

Veřejná prostranství jsou nezastavitelná – výjimečně je možné situovat výtvarné prvky a drobnou ar-
chitekturu v souvislosti s úpravou a využitím parteru 

 
 
SÍDELNÍ ZELEŇ VEŘEJNÁ SPECIFICKÁ – MĚSTSKÉ HRADBY  ZS.3   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- plochy veřejných prostranství zahrnuté do kostry systému veřejné sídelní zeleně, zpravidla na obecních 

pozemcích; 
- plochy zeleně udržované původními druhy domácích dřevin nebo i druhy introdukovanými, případně 

zahradními formami a odrůdami vegetace; 
- stabilizace zeleně v sídle, plochy relaxace. 
Přípustné využití: 
- mobiliář pro relaxaci a další prvky zahradní architektury, 
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- provozovny občerstvení a restaurace v přírodním prostředí, 
- nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sítě. 
- parkoviště pro potřebu zóny 
Nepřípustné využití: 
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím nebo jsou v roz-

poru se stabilizací přírodní složky v zastavěném území; 
Podmínky: 
- zpevňování ploch mimo cestní síť je možné jen v souvislosti s přípustným využitím; 
- inženýrské sítě mohou být vedeny přes tyto plochy jen v případě, že jiné řešení není možné; trasování 

sítí bude v tom případě respektovat zachování stávajících porostů a musí umožnit nové zapojené vý-
sadby. 

 
b) Podmínky prostorového uspořádání 

Veřejná prostranství jsou nezastavitelná – výjimečně je možné situovat výtvarné prvky a drobnou ar-
chitekturu v souvislosti s úpravou a využitím parteru 

 
 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
SMÍŠENÉ VYUŽITÍ CENTRA MĚSTA I (s omezenou dopravní dostupností) SC.1   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- vybavenost celoměstského a regionálního významu v prostředí MPR, 
- veřejná správa, 
- vybavenost centra turistického ruchu (ubytovací a stravovací zařízení, půjčovny sportovních a turistic-

kých potřeb, informační zázemí, …), 
- zdravotnická a sociální zařízení (domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců), 
- zařízení péče o děti, školská zařízení, 
- bydlení v bytových i rodinných domech, 
- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 
- reprezentační prostory města jako kulturně historického, společenského, i ekonomického centra regio-

nu, 
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro 

relaxaci, orientaci a informace, 
Přípustné využití: 
- maloobchod do 150 m2 prodejní plochy, 
- administrativa, 
- drobná sportovní a relaxační zařízení, 
- nevýrobní služby, 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 

hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou; 

Podmínky: 
- rozhodování o využití území bude vycházet z projednané studie Regenerace a přestavby historického 
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jádra města (12/1992) – a to až do zpracování nové územní studie v rozsahu celé MPR včetně kontex-
tuálních ploch – viz lokalita č. 100, kap. c.03); 

- do území nelze situovat zařízení, která generují zvýšení dopravní obsluhy (objekty a areály, které jsou 
svým charakterem zdrojem a cílem dopravní obsluhy); 

- u obslužných zařízení je nutné řešit parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozem-
ku. 

- objekty a zařízení technické vybavenosti budou řešeny jako integrovaná součást zástavby 
 
b) prostorové uspořádání 

Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem a 
zejména celkovým objemem zastavění (formou zastřešení, výškou římsy a hřebene) respektovat kompo-
ziční vztahy, měřítko a kontext okolní zástavby a charakter území MPR. Střešní krajina musí v dálko-
vých pohledech zachovat jednotný charakter. 
Plochy zeleně jsou dány historickou konfigurací zástavby, event. určeny regulačním plánem. Vybavení 
parteru: liniové a plošné sadovnické porosty, mobiliář pro relaxaci. 
KZ bude určován pro jednotlivé lokality specificky. 

 
 
SMÍŠENÉ VYUŽITÍ CENTRA MĚSTA II  SC.2   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- vybavenost celoměstského a regionálního významu v prostředí MPR, 
- veřejná správa, 
- vybavenost centra turistického ruchu (ubytovací a stravovací zařízení, půjčovny sportovních a turistic-

kých potřeb, informační zázemí, …), 
- maloobchod do 150 m2 prodejní plochy, 
- nevýrobní služby, 
- bydlení v bytových i rodinných domech, 
- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 
- reprezentační prostory města jako kulturně historického, společenského, i ekonomického centra regio-

nu, 
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro 

relaxaci, orientaci a informace, 
- parkoviště a parkovací objekty pro potřebu centra města. 
Přípustné využití: 
- administrativa, 
- zařízení péče o děti, školská zařízení, 
- zdravotnická a sociální zařízení (domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců), 
- drobná sportovní a relaxační zařízení, 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 

hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou; 

Podmínky: 
- rozhodování o využití území bude vycházet z projednané studie Regenerace a přestavby historického 
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jádra města (12/1992) – a to až do zpracování nové územní studie v rozsahu celé MPR včetně kontex-
tuálních ploch – viz lokalita č. 100, kap. c.03); 

- u obslužných zařízení je nutné řešit parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozem-
ku. 

- objekty a zařízení technické vybavenosti budou řešeny jako integrovaná součást zástavby 
 
b) prostorové uspořádání 

Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem 
a zejména celkovým objemem zastavění (formou zastřešení, výškou římsy a hřebene) respektovat kom-
poziční vztahy, měřítko a kontext okolní zástavby a charakter území MPR. Střešní krajina musí v dál-
kových pohledech zachovat jednotný charakter. 
Plochy zeleně jsou dány historickou konfigurací zástavby, event. určeny regulačním plánem. Vybavení 
parteru: liniové a plošné sadovnické porosty, mobiliář pro relaxaci. 
KZ bude určován pro jednotlivé lokality specificky. 

 
 
SMÍŠENÉ VYUŽITÍ CENTRA OBVODU (MĚSTSKÉ ČTVRTĚ)  SC.3   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- vybavenost lokálního městského významu, 
- maloobchod (do 150 m2 prodejní plochy) a stravovací služby, 
- nevýrobní služby, 
- bydlení v bytových i rodinných domech, 
- administrativa, 
- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro 

relaxaci, orientaci a informace, 
- parkoviště pro potřebu lokálního centra. 
Přípustné využití: 
- ubytovací služby 
- zařízení péče o děti, školská zařízení, 
- zdravotnická a sociální zařízení (domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců), 
- sportovní a relaxační zařízení, 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 

hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou; 

Podmínky: 
- u obslužných zařízení je nutné řešit parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozem-

ku, 
- v případě, kdy se plocha nachází v záplavovém území, je podmínkou umístit obytné podlaží nad úrovní 

Q100; 
 
b) prostorové uspořádání 

Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem a 
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zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy, měřítko a kontext okolní zástavby 
a charakter území. 
Plochy zeleně jsou dány historickou konfigurací zástavby, event. určeny regulačním plánem nebo 
územní studií. Vybavení parteru: liniové a plošné sadovnické porosty, mobiliář pro relaxaci. 
KZ bude určován pro jednotlivé lokality specificky. 

 
 
SMÍŠENÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO TYPU  SM   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- obslužná funkce, nevýrobní služby bez nároků na nákladní dopravu, 
- maloobchod do 150 m2 prodejní plochy (u ploch přestavby v lokalitě 53 – Kamýcká do 1 500 m2 pro-

dejní plochy; u plochy Z03.4 se regulativ nepoužije) 
- stravovací služby, 
- bydlení v bytových i rodinných domech, 
- administrativa, správní budovy 
- plochy okrasné a rekreační zeleně s mobiliářem pro relaxaci, 
- parkoviště a hromadné garáže pro potřeby zóny (v odůvodněných případech i pro bezprostředně souse-

dící plochy hromadného bydlení). 
Přípustné využití: 
- zařízení péče o děti, školská zařízení, 
- zdravotnická a sociální zařízení, 
- sportovní a relaxační zařízení, 
- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 
- ubytovací zařízení (penziony), 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 

hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou. 

Podmínky: 
- u obslužných zařízení je nutné řešit parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozem-

ku. 
- v případě, kdy se plocha nachází v záplavovém území, je podmínkou umístit obytné podlaží nad úrovní 

Q100; 
- v plochách, pozemcích a areálech dotčených změnou využití území stanovenou územní rezervou lze 

připustit umístění staveb odpovídajících hlavnímu nebo přípustnému využití jen na dobu dočasnou do 
uplatnění funkce určené územní rezervou – max. však na 15 let od doby vydání územního plánu; do-
časné stavby budou povolovány pouze jako stavby přízemní (o jednom nadzemním podlaží). 

 
b) prostorové uspořádání 

Objekty musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem zastavění re-
spektovat kompoziční vztahy, měřítko a kontext okolní zástavby. 
KZ = 0,30 / 0,45; 
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PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ A REKREAČNÍ  SR   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- promísená zástavba stávajícího individuálního bydlení a individuální rekreace; 
- obslužná funkce, nevýrobní služby v původních hospodářských areálech, 
- maloobchod a stravovací služby v rámci stávající obytné zástavby 
- plochy okrasné a rekreační zeleně s mobiliářem pro relaxaci, 
- parkoviště pro potřeby zóny. 
Přípustné využití: 
- sportovní a relaxační zařízení, 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- výstavba nových rodinných domů nebo rekolaudace chat na objekty pro trvalé bydlení, 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení okolí 

hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. vyvolanou ná-
kladní dopravou; 

Podmínky: 
- u obslužných zařízení je nutné řešit parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozem-

ku, 
- u stávajících obytných objektů lze provést stavební úpravu nebo dostavbu za předpokladu, že nebude 

narušen kontext a ráz lokality, 
 
b) prostorové uspořádání 

Dostavby a přestavby objektů musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým 
objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy, měřítko a kontext okolní zástavby 
a charakter území. 
KZ bude určován pro jednotlivé lokality specificky. 

 
 
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY  VP   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- provozy lehké výroby: papírenská, kartonážní a textilní výroba; 
- polygrafický a potravinářský průmysl; 
- výroba kulturních potřeb a drobného spotřebního zboží; 
- skladové areály a dopravní terminály; 
- parkoviště pro potřebu zóny; 
- záchytná parkoviště těžké nákladní dopravy. 
Přípustné využití: 
- výrobní a servisní služby, 
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- prodejní sklady, velkoobchod, 
- výzkumná a vývojová pracoviště; 
- lokální administrativa a stravovací zařízení, 
- lokální zdravotnické zařízení (závodní ordinace), 
- lokální parkoviště a dopravní zařízení 
- čerpací stanice PHM, 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- všechny stavby a zařízení, které jsou v rozporu se stabilizací výroby a nesouvisejí s vymezeným hlav-

ním nebo přípustným využitím; zejména bydlení, smíšené využití území spojené s bydlením, občanská 
vybavenost (s výjimkou služeb uvedených v přípustném využití); 

- výroba energie (s výjimkou solárních článků aplikovaných na stavebních objektech); 
Podmínky: 
- v prostoru výrobních zón je doporučeno přednostně lokalizovat investory s vyššími pozemkovými 

nároky a vyšší nabídkou pracovních příležitostí (omezit členění větších pozemků na drobné parcely); 
- veškeré činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru a musí respektovat vyhlášená 

ochranná a bezpečnostní pásma; 
- součástí výrobních ploch, zejména v sousedství obytné zástavby a volné krajiny v pohledově expono-

vaných polohách musí být izolační zeleň; 
- v plochách, pozemcích a areálech dotčených změnou využití území stanovenou územní rezervou lze 

připustit umístění staveb odpovídajících hlavnímu nebo přípustnému využití jen na dobu dočasnou do 
uplatnění funkce určené územní rezervou – max. však na 15 let od doby vydání územního plánu; do-
časné stavby budou povolovány pouze jako stavby přízemní (o jednom nadzemním podlaží). 

 
b) prostorové uspořádání 

Objekty musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem zástavby re-
spektovat měřítko a kontext okolí. V rámci vlastního pozemku (případně dle dohody na veřejném po-
zemku přiléhajícím k areálu) je investor nebo vlastník zařízení povinen zajistit výsadbu izolační zeleně. 
KZ = 0,35 / 0,50; 

 
 
DROBNÁ VÝROBA A VÝROBNÍ SLUŽBY  VD   
 
a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- malovýroba a řemeslná výroba, výrobní činnost, u níž nelze vyloučit mírnou zátěž okolí, 
- sklady, výrobní i nevýrobní služby, servisy, 
Přípustné využití: 
- maloobchod, 
- vývojová pracoviště, 
- lokální administrativa a stravovací zařízení, 
- lokální parkoviště a dopravní zařízení včetně čerpacích stanic PHM, 
- drobné sklady, 
- školicí zařízení, 
- útulky pro opuštěná zvířata, 
- nezbytná technická vybavenost. 
- služební a pohotovostní byty, byty vlastníků provozoven, 
- relaxační zařízení, fitcentra. 
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- parkoviště pro potřebu zóny. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- výroba energie (s výjimkou solárních článků aplikovaných na stavebních objektech); 
- všechny činnosti, které vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí podle platné legislativy v úrovni 

tzv. „projektové EIA“. 
Podmínky: 
- parkování vozidel je nutné řešit na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozemku, 
- veškeré činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru a musí respektovat vyhlášená 

ochranná a bezpečnostní pásma, 
- součástí výrobních ploch, zejména v sousedství obytné zástavby a volné krajiny musí být izolační ze-

leň, 
- v případě, kdy se plocha nachází v záplavovém území, je podmínkou umístit podlaží se služebními 

nebo pohotovostními byty nad úrovní Q100; 
 
b) prostorové uspořádání 

Účelové stavby a provozy podnikání nesmí svým objemem a provozem negativně ovlivňovat prostředí 
v obytných objektech souseda. Nové objekty musí členěním stavebních forem a zejména celkovým ob-
jemem zástavby respektovat měřítko a kontext okolí. V rámci vlastního pozemku (případně dle dohody 
na veřejném pozemku přiléhajícím k areálu) je investor nebo vlastník zařízení povinen zajistit výsadbu 
izolační zeleně. 
KZ = 0,35 / 0,50; 

 
 
II. NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ PLOCHY PŘÍRODNÍ 
PLOCHY PŘÍRODNÍ  P   
 
a) Podmínky pro využití plochy  
Hlavní využití: 
- dlouhodobá stabilizace prostorů, ve kterých mohou relativně nerušeně existovat a vyvíjet se původní a 

přírodě blízké ekosystémy, 
- uchování druhového i genového bohatství spontánních druhů organismů, 
- územní ochrana chráněných území, ochrana územního systému ekologické stability a dalších ekologic-

ky cenných částí území (zejména ekologické kostry území), 
- mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny. 
Přípustné využití: 
- zásahy a opatření pro posílení přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu ochrany přírody 

a krajiny, 
- vybraná opatření a zařízení pro turistiku a nepobytovou (!) rekreaci – turistické cesty, naučné stezky, 

odpočivadla, vyhlídky, rozhledny (za předpokladu ověření vlivu stavby na krajinný ráz), 
- výstavba nezbytně nutných účelových komunikací zejména pro obhospodařování zemědělských a les-

ních pozemků, 
- výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo přírodní zónu by neúměrně zvýšilo ná-

klady na jejich realizaci, 
- úprava (obnova a výstavba) vodních ploch a toků přírodě blízkým způsobem. 
Nepřípustné využití: 
- činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
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- oplocování pozemků s výjimkami, které jsou v zájmu ochrany přírody, lesa, vodních zdrojů apod. 
- meliorační opatření, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody a krajiny či mimoprodukčních funkcí ze-

mědělské půdy nebo lesa, 
- změny vodního režimu území, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody a ochrany lesa, 
- změny druhů pozemku na ornou půdu, zahrady, sady, 
- ukládání a zneškodňování odpadů, 
- terénní úpravy, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo vodní poměry, 
- scelování pozemků, pokud to není v zájmu ochrany přírody a krajiny či ochrany lesa, 
- zvětšování prostupnosti území výstavbou nových účelových komunikací či pěšin, pokud to není v zá-

jmu ochrany přírody a krajiny. 
Podmínky: 
- při obhospodařování pozemků preferovat biozemědělské formy hospodaření, cíleně posilovat mimo-

produkční funkce zemědělské půdy a lesa (bez další intenzifikace a koncentrace zemědělské nebo lesní 
výroby) – v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny, 

- přípustné využití území a opatření trvalého charakteru jsou možné za podmínek, které pro jednotlivé 
záměry stanoví příslušný orgán ochrany přírody. 

 
 
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (s indexy využití)  S.x…   
 
a) Podmínky pro využití plochy  
Hlavní využití: 
- není stanoveno, jedná se o výrazně polyfunkční krajinná území, kde nelze nebo není nutné stanovit 

dominantní činnost 
- kompromisně využívané ekosystémy nezvyšující labilitu území a zprostředkovávající stabilizující 

funkci přírodních zón 
Přípustné využití: 
- Indexem jsou označeny funkce zastoupené v zóně: 

 p – přírodní preference – územní ochrana chráněných území a územní ochrana vymezeného 
územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných území (zejména ekologické 
kostry území); 

 z – zemědělství (mimo velkovýrobní formy) – připouštějí se nezbytně nutná opatření pro zhodno-
cení půdního fondu (např. meliorace, …apod.) a výstavba pro zajištění zemědělské produkce; 

 l – lesnictví (zejména lesy) – připouštějí se nezbytně nutná opatření a výstavba pro lesní produkci; 
 o – ochranná zóna – prostor mezi různými druhy funkčního využití (např. izolační prostor mezi 

obytnými a intenzivně zemědělsky využívanými plochami); 
 r – rekreace nepobytová – vybavení a vybrané stavby pro nepobytovou (!) rekreaci a sport (např. 

turistické cesty, cyklistické stezky, naučné stezky, otevřený jezdecký areál, odpočivné altánky 
a přístřešky, pikniková místa, vyhlídky, rozhledny, informační prvky, sportovní a herní prvky – 
areály zdraví, apod.); 

 v – vodohospodářství – plochy s vodohospodářskou funkcí, území významných vodních toků, 
plochy záplavových území, plochy zahrnuté do ochranných pásem vodních zdrojů, CHOPAV, 
případně dalších vodohospodářsky významných území; 

 u – urbanizovatelné plochy – územní rezerva – plochy potenciálně využitelné pro územní rozvoj 
po vyčerpání převahy ploch rozvojových lokalit navržených územním plánem; využití těchto 
ploch je podmíněno vypracováním změny územního plánu, konkretizací záměru a druhu plochy 
s rozdílným využitím, vyhodnocením vlivu na okolí a půdní fond; 
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- výstavba účelových komunikací, 
- retenční nádrže, poldry a ochranné příkopy sloužící k zachycování vod z přívalových dešťů z extravi-

lánu 
- výstavba inženýrských sítí včetně nezbytných technických zařízení na těchto sítích, jejichž trasování 

mimo zónu by neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci. 
Nepřípustné využití: 
- činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; aktivity a činnosti, které 

jsou v rozporu se základními funkcemi uvedenými v indexu přípustného využití, 
- nenávratné poškozování půdního povrchu, 
- změny vodního režimu pozemků, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody a ochrany lesa, 
- ukládání a zneškodňování odpadů, 
- výstavba zařízení pro činnosti velkovýrobního nebo intenzivního charakteru, 
Podmínky: 
- veškeré činnosti musí být v souladu se zájmy ochrany přírody a krajinného rázu, 
- v případě, že jsou zamýšleny, je nutné před realizací nových nezbytně nutných (dočasných) staveb 

a opatření, která přímo souvisejí se zastoupenými funkcemi, zpracovat a projednat přiměřeným způso-
bem ověření jejich dopadů na území a na ostatní funkce (o nutnosti pořízení územní studie rozhodne 
stavební úřad), 

- zpracování a projednání dokumentace (případně územní studie) je nezbytné pro ověření těchto event. 
záměrů: 
 • otevřeného jezdeckého areálu a zřízení jezdeckých stezek, 
 • sportovně rekreačního využití krajiny (lyžařské areály, …) 
 • výstavby rozhledny (z hlediska ovlivnění krajinného rázu) 
 • zřízení areálu zdraví, 
 • zřízení naučné stezky 

- nové oplocování pozemků v krajinné zóně není žádoucí, přípustné je jen v nezbytných případech (např. 
lesní školky, ochranná pásma vodních zdrojů I. stupně apod.); o nutnosti nového oplocování pozemků 
rozhodne v jednotlivých případech stavební úřad. 

 
 
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ Z   
 
a) Podmínky pro využití plochy  
Hlavní využití: 
- zemědělská prvovýroba na zemědělském půdním fondu včetně intenzivních forem. 
Přípustné využití: 
- doplňkové zemědělské účelové objekty pro zemědělskou prvovýrobu (polní hnojiště, odstavné plochy, 

zařízení pro uskladnění siláže, letní přístřešky pro pastevní odchov dobytka, pastevní areály apod.) 
- místní účelové komunikace, 
- stavby pro rozvod energií, 
- výstavba zařízení a realizace opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu (protierozní opatření 

apod.), 
- výstavba zařízení a realizace opatření pro stabilizaci případně intenzifikaci zemědělské produkce na 

zemědělském půdním fondu (odvodnění, závlahy apod.), 
- výstavba a realizace zařízení pro speciální zemědělské kultury, 
- terénní úpravy, které nenaruší nebo dokonce zlepší organizaci zemědělského půdního fondu a přitom 
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neohrozí vodní režim území, kvalitu podzemních vod a obecně ochranu přírody a krajiny, 
- scelování a dělení pozemků za účelem lepší organizace zemědělského půdního fondu. 
 
Nepřípustné využití: 
- činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- činnosti, které by následně omezovaly formy či intenzitu zemědělského obhospodařování, 
- znečišťování půdy škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organis-

mů, poškozování příznivých fyzikálních, biologických a chemických vlastností půdy, 
Podmínky: 
- pro zemědělskou produkci budou realizovány jen nezbytně nutné stavby, které mají přímou vazbu na 

činnost, zajišťovanou v dané zóně, 
- dodržovat základní principy pro udržení ekologické stability krajiny: 

 požadavky obecné ochrany přírody a krajiny, 
 požadavky zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, (např. nezhoršovat vodní režim v pů-

dě i území, ochrana před erozní ohrožeností, zastoupení interakčních prvků), 
 
 
 

g.  Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

 V územním plánu Litoměřic jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby převážně koridory pro 
stavby dopravní a technické infrastruktury a plochy občanského vybavení celosídelního a nadmístní-
ho významu; za veřejně prospěšná opatření se považují úseky územního systému ekologické stability 
určené k založení a opatření ke zmírnění následků povodní. Přehledný zákres těchto staveb a opatření 
je obsahem výkresu č. 3 grafické části elaborátu. 

 K upřesnění vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření může dojít na základě zpracování po-
drobnějšího stupně projektové dokumentace konkrétních staveb (PD k ÚR, resp. SP). V rámci tohoto 
podrobnějšího stupně dokumentace bude detailněji specifikována také nezbytná míra dotčení pozem-
ků veřejně prospěšnými stavbami a opatřeními. 

 Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou územním plánem Litoměřic navr-
hovány. 

 V územním plánu Litoměřic jsou navrhovány následující plochy, potřebné pro uskutečnění veřejně 
prospěšných staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření: 

 
 

g.01 Veřejně prospěšné stavby  

Dopravní infrastruktura 
č. Popis  Poznámka  Kat. území  

D2 Silnice 11/247 - přivaděč průmyslové zóny Prosmyky 1. 
a 2. část  

úsek od křižovatky se silnicí 11/261 po Po-
kratické závory  

Litoměřice  

D3 Silnice 1/15 - koridor jihovýchodního obchvatu města  
úsek od východního vstupu českolipské po 
severní předmostí Tyršova mostu  

Litoměřice  

D4 
Sítě místních propojovacích komunikací v prostoru 
Miřejovická Stráň  

propojení ulic Pokratická, Miřejovická, Plešivec-
ká, Meruňková, Švestková  

Litoměřice, 
Pokratice  
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č. Popis  Poznámka  Kat. území  

D5 Místní propojovací komunikace v prostoru Pod Radobý-
lem  

propojení ulic Kamýcká – Michalovická  Litoměřice  

D6 Silnice 1/15 - jižní obchvat města  
úsek od jižního předmostí Tyršova mostu 
k trase 11/247 jihozápadně od Mlékojed – včet-
ně úpravy nivelety trasy nad úroveň Q100  

Litoměřice  

D7 Místní propojovací komunikace v prostoru Za Plynárnou propojení ulic českolipská, Nádražní  Litoměřice  

D8 Místní propojovací komunikace v prostoru severně 
a jižně od železniční stanice Litoměřice Horní nádraží  

Nové úseky propojení ulic Masarykova – Neru-
dova – Husova – Žitenická, resp. Masarykova – 
Teplická – Liberecká – Nerudova  

Litoměřice  

D12 Prostor křižovatky 11/247 - rameno Michalovická  včetně nadjezdu tratě 087  Litoměřice  
D14 Prostor křižovatky 11/247 - Kamýcká  včetně úpravy podjezdu tratě 087  Litoměřice  
D15 Prostor křižovatky 11/247 - Masarykova, Pokratická  včetně úpravy přejezdu tratě 087  Litoměřice  
D17 Prostor křižovatky 11/261 Na Valech – Daliborova   Litoměřice  
D18 Prostor křižovatky obchvat 1/15 - českolipská   Litoměřice  

D19 
Prostor křižovatky propojovací komunikace v loka-
litě Pod Radobýlem  

 Litoměřice  

D2D Prostor křižovatky jižní předmostí Tyršova mostu - 1/15 včetně úpravy nivelety trasy  Litoměřice  
D21 Prostor křižovatky obchvat 1/15 - Želetice jihozápad  včetně úpravy nivelety trasy  Litoměřice  
D22 Prostor křižovatky na Vojtěšském náměstí    Litoměřice  

D23 Prostor křižovatky Michalovická – propojovací Pod 
Radobýlem    Litoměřice  

D24 Prostor křižovatky Kamýcká – propojovací Pod Radobý-
lem    Litoměřice  

D25 Prostor křižovatky obchvat 1/15 – 11/261    Litoměřice  
D26 Prostor křižovatky Na Kocandě – Nádražní    Litoměřice  

D27 Prostor křižovatky předmostí Tyršova mostu – Mezibra-
ní  včetně úpravy předmostí  Litoměřice  

D28 Místní propojovací komunikace  Prodloužení ulice K Radobýlu západně od silni-
ce 111/24719  

Litoměřice, 
Pokratice  

D31 
Železniční trat č.087 - přeložka v prostoru Micha-
lovická v rámci výstavby silnice 11/247 

 
Litoměřice 

D51 Cyklistická trasa podél Ohře – úsek Želetice – Terezín 
 

Litoměřice 

D52 
Cyklistická trasa podél Labe – úsek podél vodní 
elektrárny k hranici katastru Třeboutice 

 
Litoměřice 

D101 Parkovací dům Pokratická – Na Výsluní Pokratice 
C-E61 Koridor pro optimalizaci železniční trati č. 072  Litoměřice 
 

Technická infrastruktura 
(vodní hospodářství) 

č. Popis Poznámka Kat. území 
V1/1 řady ve Višňové ulici a navazující komunikaci  Pokratice 
V1/2 řady ve Švestkové ulici  Pokratice 
V1/3 řad v Miřejovické ulici  Litoměřice 
V2/1 řad v Kamýcké a Habrové ulici  Litoměřice 
V3/1 řady v ulici Dr. Karla Fialy  Litoměřice 
V3/2 řad v nové komunikaci  Litoměřice 
V3/3 přeložka řadu V Žernosecké ulici  Litoměřice 
V4/1 řady v nových ulicich  Litoměřice 
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č. Popis Poznámka Kat. území 
V4/2 řady v nových ulicich  Litoměřice 
V5/1 řad v nových ulicích  Litoměřice 
V6/1 řad v ulici U trati  Litoměřice 
V6/2 řad od ulice K Výtopně k ulici Žitenické  Litoměřice 
V6/3 zokruhování vodovodu v českolipské ulici s řadem V6/2  Litoměřice 

V51a/1 řady v nových ulicích  Litoměřice 
V51b/1 řad v nové ulici  Litoměřice 
V54/1 řady v ulici Pobřežní  Litoměřice 

V/3 přivaděč z VDJ Michalovice do VDJ Žalhostice  Litoměřice, . 
K1/1 stoka splaškové kanalizace ve Višňové ulici  Pokratice 
K1/2 stoka splaškové kanalizace v Miřejovické ulici  Pokratice 
K2/1 stoka splaškové kanalizace v Miřejovické ulici  Litoměřice 
K2/2 stoka splaškové kanalizace v Habrové ulici  Pokratice 
K2/3 stoka splaškové kanalizace v Kamýcké ulici  Litoměřice 
K2/4 retenční nádrže RN3  Litoměřice 

K2/5 úprava koryta Kamýckého potoka a přítoku z RN1  Litoměřice, 
Pokratice 

K3/1 stoka splaškové kanalizace v ulici Dr. Karla Fialy  Litoměřice 
K3/2 stoka splaškové kanalizace v nové komunikaci  Litoměřice 
K4/1 tlaková splaškové kanalizace v nových komunikacích  Litoměřice 
K4/2 dešťová kanalizace v oblasti u Želetické ulice  Litoměřice 
K4/3 dešťová kanalizace u Mlékojedské ulice  Litoměřice 
K4/4 tlaková splaškové kanalizace v nových komunikacích  Litoměřice 

K5/1 tlaková a splaškové kanalizace vedená do ulice Na 
Vinici 

 Litoměřice 

K5/2 tlaková splaškové kanalizace vedená do ulice Česko-
lipské 

 Litoměřice 

K5/3 stoky dešťové kanalizace v oblasti Za plynárnou  Litoměřice 
K5/4 stoky dešťové kanalizace v oblasti českolipské ulice  Litoměřice 

K5/5 retenční nádrž RN4  Litoměřice, 
Pokratice 

K6/1 stoka splaškové kanalizace v ulici U trati  Litoměřice 

K6/2 stoky splaškové kanalizace svedené do ulice K Výtop-
ně 

 Litoměřice 

K6/3 dešťová kanalizace v oblasti Za nemocnicí  Litoměřice 
K9/1 stoka splaškové kanalizace v nových ulicích  Pokratice 

K9/2 stoka splaškové kanalizace od ulice U Statku a A. Mu-
chy 

 Pokratice 

K/9/3 
odvedení srážkových vod příkopy a dešťovou kanaliza-
cí 

 Litoměřice 

K11 stoka splaškové kanalizace v ulici U Medulánky  Pokratice 
K51a/1 stoky splaškové kanalizace v nových ulicích  Litoměřice 
K51a/2 stoky dešťové kanalizace v nových ulicích  Litoměřice 
K51b/1 stoka splaškové kanalizace v nové ulici  Litoměřice 

K/1 Odlehčovací stoky v ulicích Nerudova, Teplická, Libe-
recká 

 Litoměřice 
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(energetika – elektro) 
č. Popis Poznámka Kat. území 

E1/1 trafostanice 1N  Litoměřice 
E1/2 trafostanice 2N  Litoměřice 

E1/3 Kabel VN – napojení TS 1N (E1/1) vč. přeložky stáv. kabelu VN Litoměřice, 
Pokratice 

E1/4 Kabel VN – napojení TS 2N (E1/2)  Litoměřice 
E2/1 trafostanice 3N  Pokratice 

E2/2 Kabel VN – napojení TS 3N (E2/1)  Litoměřice, 
Pokratice 

E3/1 trafostanice 4N  Litoměřice 
E3/2 venkovní vedení VN – napojení TS 4N (E3/1)  Litoměřice 
E4/1 trafostanice 5N  Litoměřice 
E4/2 trafostanice 6N  Litoměřice 
E4/3 trafostanice 7N  Litoměřice 
E4/4 trafostanice 8N  Litoměřice 
E4/9 Kabel VN – propojení R Litoměřice jih – TS 5N (E4/1)  Litoměřice 
E4/10 Kabel VN – propojení TS 5N – 6N (E4/1 - E4/2))  Litoměřice 
E4/11 Kabel VN – propojení TS 6N – 7N (E4/2 - E4/3))  Litoměřice 
E4/12 Kabel VN – propojení TS 7N – 8N (E4/3 - E4/4))  Litoměřice 

E4/18 Kabel VN – přeložka venkovního vedení z R Litoměřice
jih k TS Zemědělského sdružení Litoměřice 

E5/1 trafostanice 9N  Litoměřice 
E5/2 trafostanice 10N  Litoměřice 
E5/3 venkovní vedení VN – napojení TS 9N (E5/1)  Litoměřice 
E5/4 venkovní vedení VN – napojení TS 10N (E5/2)  Litoměřice 
E6/1 trafostanice TS 11N  Litoměřice 
E6/2 venkovní vedení VN pro TS 11N (E6/1)  Litoměřice 
E9/1 trafostanice TS 12N  Pokratice 
E9/2 Kabel VN – napojení TS 12N (E9/1)  Pokratice 
E51/1 trafostanice 13N  Litoměřice 
E51/2 trafostanice 14N  Litoměřice 

 
(energetika – plyn) 

č. Popis Poznámka Kat. území 
P4/1 plynovodní řad + distribuční plynovody  Litoměřice 
P4/2 plynovodní řad + distribuční plynovody  Litoměřice 
P5 plynovodní řad + distribuční plynovody  Litoměřice 
P6 distribuční plynovody  Litoměřice 
P8 plynovodní řad  Litoměřice 
P9 plynovodní řad + distribuční plynovody  Litoměřice 

P51a plynovodní řad + distribuční plynovody  Litoměřice 
P51b plynovodní řad + distribuční plynovody  Litoměřice 
P52 distribuční plynovody  Pokratice 
P53 distribuční plynovody  Litoměřice 
P55 nový STL plynovod od RS7  Litoměřice 

P101 Přípojka k lokalitě nouzových záložních zdrojů tepla 
u GTT 

 Litoměřice 
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(energetika – teplo) 
č. Popis Poznámka Kat. území 
T2 lok. č. 7 – ŽITENICKÁ: nový přívod od VS nemocnice  Litoměřice 

T7 
Propojení výtopny Kocanda s termálním zdrojem tepla 
horkovodem 

 
Litoměřice 

T101 Centrální zdroj tepla – Geotermální teplárna (GTT)  Litoměřice 

T102 Nouzové záložní zdroje tepla (4 kontejnerové plynové 
kotelny) 

 Litoměřice 

T103 Nový systém rozvodů tepla z GTT k jednotlivým odbě-
ratelům 

 Litoměřice 

 
 

g.02  Veřejně prospěšná opatření 

ÚSES – prvky k založení 
č. Popis Poznámka Kat. území 

S1 LBK e/LT „Šance“NRBK K 13 – úsek mezi biocentry 
LBC 8/LTRBC 023 a LBC9/LT; délka 722 m, šířka 50 m

založení TTP, na 50 %, výsadba dřevin Litoměřice 

S2 
LBK e/LT „Šance“NRBK K 13 – úsek od biocentra 
LBC 8/LTRBC 023 ke hranici katastru; délka 244 m, 
šířka 50 m 

založení TTP, na 50 %, výsadba dřevin Litoměřice 

S3 
LBK f/PO „K Miřejovicím“NRBK K 13 – úsek mezi 
biocentrem LBC 20/PORBC 1269 a silnicí 111/2611; 
délka 286 m, šířka 40 m 

založení TTP, na 50 %, výsadba dřevin Pokratice 

S4 
LBK i/PO „K Plešivci“NRBK K 13 – úsek mezi bioko-
ridorem LBK g/PO k hranici katastru; délka 409 m, 
šířka 40 m 

založení TTP, na 50 %, výsadba dřevin Pokratice 

S5 
Regionální biocentrum č. 33 1294 „Ústí Ohře“, ná-
vrh územního upřesnění prvku krajinářské úpravy na základě studie Litoměřice 

S6 LBC 9/LT „Nad zahrádkami“, rozloha 1,5 ha založení TTP, na 50 %, výsadba dřevin Litoměřice 
S7 LBC 12/LT „Remízek u Mlékojed“, rozloha 3,2 ha vyčištění vodní plochy, založení TTP, výsadby Litoměřice 

S8 
LBK a/LT „Labskou strání“, úsek mezi komunikací 
111/24716 a biocentrem LBC 3/LT; délka 228 m, šířka 
15 m 

založení TTP, na 50 %, výsadba dřevin Litoměřice 

S9 
LBK b/LT „K dolu Richard“, úsek mezi LBC 3/LT 
a LBC 4/LT; délka 575 m, šířka 15 m založení TTP, na 50 %, výsadba dřevin Litoměřice 

S10 LBK c/LT „Od Radobýlu k Bídnici“, úsek mezi LBC 
5/LT podél hranice katastru; délka 573 m, šířka 15 m výsadba dřevin Litoměřice 

S11 LBK d/LT „Močidla“, úsek mezi LBC 6/LT Mostkou 
k hranici katastru; délka 118 m, šířka 15 m založení TTP, výsadba dřevin Litoměřice 

S12 
LBK d/LT „Močidla“, úsek nad nemocnicí po hranici 
katastru od silnice 111/25847; délka 340 m, šířka 7,5 m založení TTP, výsadba dřevin Litoměřice 

S13 LBK d/LT „Močidla“, úsek od silnice 1/15 k silnici 
11/261; délka 872 m, šířka 20 m křížení s D3 – přeložka vodoteče, revitalizace Litoměřice 

S14 
LBK f/LT „V polích u Mlékojed“, úsek od hranice 
katastru (od komunikace 1/15) k biocentru LBC 12/LT; 
délka 547 m, šířka 20 m 

založení TTP, výsadba dřevin – větrolam Litoměřice 

S15 
LBK f/LT „V polích u Mlékojed“, úsek od LBC 12/LT 
po hranici katastru Mlékojed; celková délka 723 m, 
v délce 271 m šířka 20 m, v délce 452 m 7–10 m 

založení TTP, výsadba dřevin – větrolam Litoměřice 

S16 Jírovcová alej v Želeticích, délka 534 m – návrh vý-
znamného krajinného prvku (VKP) obnova aleje Litoměřice 
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č. Popis Poznámka Kat. území 
S17 1P 7 „Pod Bílou strání“; návrh interakčního prvku nové stanoviště chráněných druhů organizmů Pokratice 

 

Protipovodňová opatření 
č. Popis Poznámka Kat. území 

O 1 Protipovodňový val Litoměřice – Želetice 
ochrana příjezdové komunikace k Tyršovu 
mostu a objektů 

Litoměřice 

O 2 Vybudování mostku – přístup na Písečný ostrov 
alternativa k existujícímu napojení – zajištění 
základní obslužnosti v krizových situacích Litoměřice 

 
 

g.03  Plochy pro asanaci 

Asanační zásahy v území 
č. Popis Poznámka Kat. území 

A1 
Východní obchvat 1/15 × zahrádková kolonie 
– úsek Českolipská 

 
Litoměřice 

A2 Východní obchvat 1/15 × zahrádková kolonie – úsek
Nádražní 

 
Litoměřice 

A3 Východní obchvat 1/15 × řadové garáže – úsek Marie
Pomocné 

 
Litoměřice 

A4 
Východní obchvat 1/15 × plocha autobusového 
nádraží – Marie Pomocné – Mezibraní 

 
Litoměřice 

A5 11/247 × řadové garáže, areál MŠ, rodinný dům – 
úsek Michalovická 

 
Litoměřice 

A6 11/247 × zahrádky – západně od městského hřbitova 
 

Litoměřice 

A7 
11/247 × řadové garáže – prostor sídliště Cihelna 
(podél tratě) 

 
Litoměřice 

A8 
Jižní obchvat 1/15 × provozovny v prostoru Žele-
tic – jižní předmostí Tyršova mostu 

 
Litoměřice 

A21 Zrušení (přeložení) kabelového vedení 22 kV – Miře-
jovická Stráň 

 
Litoměřice 

A22 Zrušení (přeložení) vrchního vedení 22 kV – Želetice
 

Litoměřice 

 
 
 

h.  Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, 
pro které lze uplatnit předkupní právo 

Uplatnění předkupního práva se týká níže uvedených veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
opatření: 
 

h.01  Veřejně prospěšné stavby 

Dopravní infrastruktura 
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č. Popis 
Subjekt uplatňující

předkupní právo
Kat. území Čísla dotčených pozemků 

D2 Silnice 11/247 - přivaděč 
průmyslové zóny Prosmyky 
1. a 2. část 

Ústecký kraj Litoměřice 1608/1, 1608/6, 1608/8, 1608/9, 2019/1, 2019/5, 
2020/1, 2020/2, 2020/3, 2020/4, 2020/5, 2020/6, 
2022, 2027/2, 2028/2, 2028/3, 2029/2, 2030/2, 
2031/2, 2115/1, 2115/2, 2115/3, 2115/6, 2115/7, 
2188/1, 2191/1, 2191/3, 2211/10, 2211/11, 
2211/13, 2211/49, 2211/50, 2211/51, 2212/1, 
2212/3, 2212/4, 2212/7, 2212/10, 2212/11, 2223/1, 
2223/2, 2224/1, 2224/2, 2227/1, 2228/5, 2229/7, 
2229/8, 2229/9, 2229/10, 2230/1, 2230/2, 2230/3, 
2230/4, 2230/5, 2247/1, 2247/2, 2530/41, 2532/1, 
2533/6, 2533/7, 2533/8, 2533/9, 2533/10, 2533/11, 
2533/12, 2534/1, 2534/7, 2543/1, 2544, 2545/1, 
2545/2, 2545/4, 2545/5, 2545/6, 2550/1, 2550/2, 
2550/3, 2550/4, 2550/5, 2550/44, 2550/45, 
2550/46, 2550/47, 2550/48, 2550/49, 2550/50, 
2550/51, 2550/52, 2550/53, 2550/54, 2550/55, 
2550/56, 2550/57, 2550/58, 2550/59, 2550/60, 
2550/61, 2550/62, 2550/63, 2550/64, 2550/65, 
2550/66, 2550/67, 2550/68, 2550/69, 2550/70, 
2550/71, 2550/72, 2550/73, 2550/74, 2550/75, 
2550/76, 2550/77, 2550/78, 2550/79, 2550/80, 
2550/81, 2550/82, 2550/83, 2550/84, 2550/85, 
2550/86, 2550/87, 2550/88, 2550/89, 2550/90, 
2560/1, 2560/10, 2563/21, 2563/156, 2566/2, 
2569/1, 2569/3, 2570/1, 2570/3, 2586/2, 2586/3, 
2586/4, 2586/7, 2586/8, 2586/9, 2586/10, 2586/12, 
2586/13, 2586/14, 2587/1, 2587/2, 2588/3, 2588/8, 
2588/9, 2599/3, 2599/4, 2599/7, 2599/10, 2600/1, 
2600/2, 2600/3, 2600/4, 2600/5, 2601/2, 2601/5, 
2601/6, 2602/3, 2602/4, 2602/10, 2602/12, 
2602/13, 2602/14, 2602/15, 2608/3, 2608/5, 
2608/7, 2608/8, 2608/9, 2608/10, 2608/11, 4956/2, 
5209/1, 5209/2, 5209/3, 5210/1, 5210/4, 5212/1, 
5212/2, 5220/14, 5220/25, 2520/28, 5220/31 

D4 Místní propojovací ko-
munikace v prostoru 
Miřejovická Stráň 

Město Litoměřice Litoměřice 2296, 2338/2, 2339/1, 2339/2, 2339/3, 2339/4, 
2339/5, 2339/6, 2354/1, 2354/13, 2354/14, 
2354/23, 2354/24, 2354/25, 2354/31, 2354/32, 
2354/37, 2354/38, 2354/54, 2354/57, 2354/58, 
2355/1, 2355/3, 2355/4, 2355/5, 2355/7, 2355/22, 
2355/41, 2355/112, 2356/1, 2357/1, 2365/1, 
2365/28, 2365/33, 2435/1, 2435/2, 2447/6, 2452/1, 
2453/3, 2453/6, 2453/7, 2457/1, 2465/1, 2466/7, 
2468/1, 2468/2, 2469/52, 2470/1, 2470/2, 2470/3, 
2470/4, 2470/5, 2470/6, 2471/1, 2471/2, 2472/1, 
2472/3, 2472/13, 2472/21, 2472/42, 2472/45, 
2486/2, 5474, 5475/5, 

D4   Pokratice 84/1, 387, 1265/16, 1265/18, 1344/1, 1344/2, 
1344/3, 1344/4, 1344/5, 1344/6, 1345/1, 1345/2, 
1345/4, 1345/5, 1345/6, 1345/7, 1345/9, 1345/12, 
1345/15, 1345/20, 1345/22, 1345/23, 1345/24, 
1345/30, 1345/36, 1345/37, 1345/41, 1345/42, 
1345/43, 1345/45, 1345/46, 1345/48, 1345/49, 
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č. Popis 
Subjekt uplatňující

předkupní právo
Kat. území Čísla dotčených pozemků 

1345/73, 1345/80, 1345/97, 1345/104, 1345/105, 
1345/106, 1345/107, 1345/110, 1345/115, 
1345/116, 1345/117, 1345/118, 1345/119, 
1345/128, 1345/146, 1345/154, 1345/162, 
1345/163, 1345/182, 1345/193, 1345/246, 
1345/248, 1346, 1347/1 

D5 Místní propojovací ko-
munikace v prostoru Pod 
Radobýlem 

Město Litoměřice Litoměřice 2188/3, 2490/29, 2490/30, 4956/1, 4958/17, 4961, 
5173/17, 5173/19, 5187, 5188, 5192/1, 5198, 5204,
5205/1, 5205/2, 5205/4, 5205/5, 5208/2, 5208/4, 
5208/5, 5220/6, 5221/1, 5227/92, 

D7 Místní propojovací ko-
munikace v prostoru Za 
Plynárnou 

Město Litoměřice Litoměřice 449/3, 2897/12, 3918/1, 4008/117, 4011/3, 4011/5, 
4011/6, 4011/10, 4011/11, 4011/12, 4011/13, 
4025/6, 4025/18, 4025/72, 4026/1, 4033/1, 4033/2, 
4033/3, 4033/4, 4033/5, 4033/7, 4033/8, 4033/9, 
4040, 4041/1, 4043, 4044, 4045, 4046/1, 4046/2, 
4047, 4048/1, 4048/3, 4048/4, 4050/1, 4050/2, 
4050/3, 4054/1, 4059/1, 4068/1, 4068/2, 4068/8, 
4069/1, 4069/2, 4098/1, 4098/3, 4098/4, 4098/6, 
4098/7, 4098/8, 

D8 Místní propojovací komuni-
kace v prostoru severně a 
jižně od železniční stanice 
Litoměřice Horní nádraží 

Město Litoměřice Litoměřice 3075, 3081/1, 3081/2, 3178, 3209/1, 3209/10, 
3209/11, 3209/12, 3304/1, 3304/3, 3305/1, 3305/3, 
3351, 3407/1, 3407/2, 3408/2, 3408/52, 3476, 
3477, 3479, 3488, 3489/1, 3534/6, 3534/8, 3534/9, 
3534/10, 3534/11, 3535/2, 3538/2, 3585/1, 3585/2, 
3586/1, 3586/4,3587 

D12 Prostor křižovatky 11/247 – 
rameno Michalovická 

Ústecký kraj Litoměřice 1608/1, 1608/2, 1608/3, 1608/4, 1608/6, 1608/7, 
1608/8, 1608/9, 2533/11, 2533/12, 2563/21, 
2563/23, 2563/24, 2563/26, 2563/27, 2563/28, 
2563/29, 2563/30, 2563/31, 2563/32, 2563/33, 
2563/131, 2563/132, 2563/133, 2563/134, 
2563/135, 2563/155, 2563/156, 2569/3, 2570/1, 
2570/3, 2587/2, 4956/1, 4956/2, 4957/1, 4958/11, 
5207, 5209/1, 5209/3, 5210/1, 5210/2, 5220/14, 
5220/25 

D14 Prostor křižovatky 11/247 – 
Kamýcká 

Ústecký kraj Litoměřice 2188/1,2211/11,2211/49,2230/1,2230/2, 2532/1, 
2533/6, 2533/7, 2534/1,2534/7 

D15 Prostor křižovatky 
11/247 – Masaryko-
va, Pokratická 

Ústecký kraj Litoměřice 1267/1, 1267/15, 1267/16, 2019/1, 2019/5, 2020/2, 
2020/3, 2115/1, 2115/2, 2115/3, 2115/6, 2115/7, 
2115/8, 2230/1, 2490/1, 3209/1, 3209/2, 3209/3, 
3209/4, 3209/5, 3209/6, 3209/7, 3209/13, 3209/14, 
3209/15, 3209/16, 3209/17, 3209/18, 3209/19, 
3209/20, 3209/21, 3289/1, 3289/2, 3289/4, 3289/5, 
3293, 3294/2, 3294/3, 3295/1, 3295/2, 3295/6, 
3295/7, 3301/2, 3305/1, 340/1, 3408/34, 3408/53, 
3408/54, 

D17 Prostor křižovatky 11/261 Na 
Valech – Daliborova 

Ústecký kraj Litoměřice 827/17, 827/18, 857/22, 857/23 

D19 Prostor křižovatky propojovací 
komunikace v lokalitě Pod Ra-
dobýlem 

Město Litoměřice Litoměřice 5173/17, 5173/19, 5221/1, 5221/17, 5222/1, 
5227/25, 5227/49, 5241, 5273/73, 

D22 Prostor křižovatky na Voj-
těšském náměstí 

Město Litoměřice Litoměřice 1268/3, 1313/27, 1313/28, 1354/1,1838/2 
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č. Popis 
Subjekt uplatňující

předkupní právo
Kat. území Čísla dotčených pozemků 

D28 Místní propojovací komunikace Město Litoměřice Litoměřice 5474 
D31 Železniční trat č. 087 – 

přeložka v prostoru Mi-
chalovická v rámci vý-
stavby silnice 11/247 

Ústecký kraj Litoměřice 1608/6, 2533/6, 2533/7, 2533/8, 2533/9, 2533/11, 
2587/1, 2587/2, 4956/2, 4958/35, 4958/36, 5209/1, 
5209/2, 5209/3, 5210/1, 5210/4, 5212/1, 5212/2, 
5220/11, 5220/14, 5220/17, 5220/25, 5220/27, 
5220/28, 5220/31, 5222/3, 5222/4, 5223/78 

D51 Cyklistická trasa podél Ohře – 
úsek Želetice – Terezín 

Město Litoměřice Litoměřice 293/1, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, 293/7, 
293/8, 293/9, 293/10, 293/11, 293/12, 293/13, 
293/14, 293/15, 293/16, 293/17, 293/18, 293/19, 
449/1, 449/2, 449/3, 449/4, 449/5, 449/6, 449/7, 
449/8, 449/9, 449/10, 449/11, 450/2, 450/3, 450/4, 
450/5, 450/6, 456/1, 2693/1, 2700/1, 2700/2, 
2700/3, 2701/1, 2701/9, 2705/1, 2705/2, 2705/3, 
2706/1, 2706/4, 2706/5, 2713, 2714/51, 4768/1, 
4768/2, 4768/16, 4768/17, 4768/18, 4768/19, 
4768/26, 4768/28, 4768/30, 4816/1, 4818/1, 4819, 
4826/1, 4826/2, 4826/3, 4826/5, 4826/6, 4828/1, 
4828/2, 4828/3, 4828/4, 4829, 4831, 4832, 4833/3, 
4842/1, 4842/2, 4843/1, 4845, 4849/2, 4854/1, 
4855/1, 

D52 Cyklistická trasa podél Labe 
– úsek podél vodní elektrár-
ny k hranici katastru Třebou-
tice 

Město Litoměřice Litoměřice 4682/1, 4682/2, 4682/3, 4682/4, 4683, 4690/1, 
4690/2, 4690/3, 4690/4, 5533/5 

D101 Plocha pro parkovací dům Po-
kratická – Na Výsluní 

Město Litoměřice Litoměřice 657/51 

 

Technická infrastruktura 
(energetika – teplo) 

č. Popis 
Subjekt uplatňující
předkupní právo Kat. území Čísla dotčených pozemků 

T2 lok. č. 7 – ŽITENICKÁ: nový 
přívod od VS nemocnice 

Město Litoměřice Litoměřice 857/22, 857/25, 3877/1, 3877/2, 3877/3, 3878/1, 
3878/2, 3882/2, 3882/3, 3886/1, 3886/19, 3886/20, 
3900/19, 3900/20, 3900/26, 

T7 Propojení výtopny Kocanda 
s termálním zdrojem tepla hor-
kovodem 

Město Litoměřice Litoměřice 2897/12, 3994/1, 3996/1, 3997/2, 4001/3, 4004/1, 
4004/6, 4004/7, 4004/15, 4004/16, 4004/17, 
4004/23, 4004/24, 4008/35, 4008/66, 4008/74, 
4008/95, 4008/96, 4020, 4021/1, 4021/12, 4030/1 

 

Technická infrastruktura 
(energetika - plyn) 
č. Popis Subjekt uplatňující

předkupní právo 
Kat. území Čísla dotčených pozemků 

P101 Přípojka k lokalitě nou-
zových záložních zdrojů 
tepla u GTT 

Město Litoměřice Litoměřice 4059/1; 4033/2; 4033/3; 4033/4; 4033/7; 40033/9 
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h.02  Veřejně prospěšná opatření 
Územní plán a jeho změny neřeší veřejně prospěšná opatření s možností uplatnění předkupního práva dle 
§ 101 stavebního zákona. 
 

h.03  Plochy a koridory výhradně s možností uplatnění předkupního práva 

Vybraná veřejná infrastruktura 
č. Popis Subjekt uplatňující

předkupní právo 
Kat. území čísla dotčených pozemků 

X2 Plocha veřejného prostranství 
– lokální centrum Miřejovická 
Stráň 

Město Litoměřice Litoměřice 2470/2, 2470/3, 2470/4, 2472/1 

X10 Plocha veřejného prostran-
ství – veřejná zeleň – měst-
ský park Mostka 

Město Litoměřice Litoměřice 4174/1, 4174/2, 4175/1, 4175/2, 4176/1, 4176/2, 
4176/3, 4176/4, 4176/5, 4176/6, 4176/7, 4176/8, 
4176/9, 4176/10, 4177/1, 4177/2, 4188, 4189/1, 
4189/3, 4189/4, 4189/5, 4189/6, 4189/7, 4189/8, 
4190, 4191, 4192, 4193, 4194/1, 4194/2, 4194/3, 
4194/4, 4194/5, 4195/1, 4195/2, 4196, 

X11 Plocha veřejného prostran-
ství – veřejná zeleň – měst-
ský park Miřejovická stráň 

Město Litoměřice Pokratice 1345/3, 1345/7, 1345/10, 1345/22, 
1345/23, 1345/25, 1345/73, 1345/74, 1345/75, 
1345/841345/103, 1345/126, 1345/200 

X12 Plocha veřejného prostran-
ství – veřejná zeleň – měst-
ský park Pokratice 

Město Litoměřice Pokratice 363/2, 363/5, 363/7, 363/8, 363/9, 405/2, 406, 
407/2, 411, 412/1, 412/3, 425, 426, 436, 455/2, 
455/3, 

X13 Plocha veřejného prostran-
ství – veřejná zeleň – měst-
ský park Masarykova 

Město Litoměřice Litoměřice 1241/1, 1241/2, 1241/3, 1241/4, 1241/5, 1280, 
1313/7, 2004/1, 2004/3, 2005/1, 2005/3, 2005/4, 
2006/1,2006/5, 2010, 2013, 2014/1, 2014/2, 2015, 
2018/1, 2018/6, 2018/7, 2018/8, 2019/1, 2019/4 

X14 Plocha veřejného prostran-
ství – veřejná zeleň – měst-
ský park Střelecký ostrov 

Město Litoměřice Litoměřice 2712/1, 2712/3, 2712/4, 2723/1, 2723/5, 2723/11 

 
č. Popis Subjekt uplatňující

předkupní právo 
Kat. území čísla dotčených pozemků 

U1a, 
 b, 
 c, 
 d 

Plocha občanského vybavení 
s funkcí zdravotních služeb – 
městská nemocnice 

Město Litoměřice Litoměřice 3876/1, 3876/2, 3876/3, 3877/1, 3877/2, 3877/3, 
3878/1, 3878/2, 3886/1, 3886/10, 3886/11, 
3886/21, 3886/22, 3894/1, 3894/2, 3894/4, 3900/1, 
3900/24, 3900/25, 3900/47, 3908/1, 3908/2, 
3908/3, 3908/4, 3908/5, 3908/13, 3908/14, 
3908/15, 3910/4, 3910/8, 3910/9 

U2a, b Plocha občanského vybavení 
specifická – veřejná pohřebiště 
a související služby 

Město Litoměřice Litoměřice 1545, 1608/2, 2569/1, 2569/2, 2585, 2586/1, 
2586/12 
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i.  Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části 

 Textová část právního stavu územního plánu pro město Litoměřice po změně č. 2 je vypracována v 
rozsahu 80 stran textu včetně titulní strany a obsahu. 

 
 Grafická část právního stavu územního plánu pro město Litoměřice po změně č. 2 obsahuje následu-

jící výkresy v měřítcích: 
 
 Grafická část (přílohy) 
 1.  VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ  1 : 5 000 
 2.1 HLAVNÍ VÝKRES – urbanistická koncepce  1 : 5 000 
 2.2 HLAVNÍ VÝKRES – koncepce uspořádání krajiny, ÚSES  1 : 5 000 
 2.3 HLAVNÍ VÝKRES - koncepce dopravy  1 : 5 000 
 2.4 HLAVNÍ VÝKRES – koncepce zásobování vodou  1 : 5 000 
 2.5 HLAVNÍ VÝKRES – koncepce odkanalizování  1 : 5 000 
 2.6 HLAVNÍ VÝKRES – koncepce zásobování elektrickou energií, telekomunikace  1 : 5 000 
 2.7 HLAVNÍ VÝKRES – koncepce zásobování plynem a teplem 1 : 5 000 
 3. VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 1 : 5 000 
 O.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES 1 : 5 000 
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B.  ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITOMĚŘIC 

 
 

I. TEXTOVÁ ČÁST 

1. Postup při pořízení změny územního plánu 

Změna č. 3 územního plánu Litoměřic je pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném 
znění, a jeho prováděcími vyhláškami. Pořizovatelem změny ÚP je Městský úřad Litoměřice, odbor 
územního rozvoje.  

O pořízení změny č. 3 Územního plánu Litoměřice rozhodlo Zastupitelstvo města Litoměřice na svém 
jednání dne 21. 4. 2016 schválením zprávy o uplatňování Územního plánu Litoměřice, která obsaho-
vala rovněž návrhy na změnu územního plánu. Zpráva o uplatňování byla schválena usnesením 
42/3/2016. Jako projektant změny územního plánu byl vybrán urbanistický ateliér Architekti Černí – 
Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 03575), Ing. arch. Hana Černá.  

Dopisem ze dne 9. 8. 2017 s č. j. MULTM/0050667/17/ROZ/MKř byl zpracovatel změny vyzván poři-
zovatelem k zahájení prací na návrhu změny územního plánu pro společné jednání dle § 50 stavebního 
zákona. 

Na základě projektantem předaného návrhu změny územního plánu úřad územního plánování ozná-
mil místo a dobu konání společného jednání o návrhu této změny územního plánu podle ustanovení 
§ 50 odst. 2 stavebního zákona dotčeným orgánům, krajskému úřadu, Městu Litoměřice a sousedním 
obcím dopisem ze dne 13. 11. 2017 s č. j. MULTM/0071982/17/ROZ/MKř. Obsahem oznámení byla 
i výzva dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek a sousedním obcím k uplatnění připomínek, a to 
včetně lhůty pro jejich uplatnění. Tato lhůta byla stanovena do 15. 1. 2018 (včetně). Pořizovatel 
všechny vyrozuměl o skutečnosti, že k později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží 
a že návrh změny územního plánu, včetně odůvodnění bude vystaven na int. adrese pořizovatele: 
http://radnice.litomerice.cz/uzemniplanovani.html. O prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska ne-
požádal žádný dotčený orgán. 

Společné ústní jednání se konalo dne 14. 12. 2017 v zasedací místnosti Městského úřadu Litoměřice, 
Pekařská 2 (přízemí). Výklad ÚPD provedl projektant Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý. 

Pořizovatel dále písemností ze dne 28. 2. 2018 s č. j. MULTM/0015163/18/ROZ/MKř zaslal nadříze-
nému orgánu, kterým je Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 
předal ve společném jednání uplatněná stanoviska, vyjádření a připomínky a vyzval nadřízený orgán 
k uplatnění stanoviska ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona. Dne 27. 3. 2018 pod č. j. 
MULTM/0022102/18/ROZ/MKř obdržel pořizovatel negativní stanovisko nadřízeného orgánu s připo-
mínkami. Na základě pokynů zpracovaných z výsledku projednání byl zpracovatelem změny upraven 
návrh změny č. 3 Územního plánu Litoměřice i dle požadavků uvedeného nadřízeného orgánu.  

Dopisem ze dne 19. 7. 2019 s č. j. MULTM/0049516/19/ROZ/MKř pořizovatel ve smyslu ustanovení 
§ 50 odst. 8 stavebního zákona nadřízenému orgánu zaslal upravený návrh změny č. 3 Územního 



Změna č. 3 územního plánu Litoměřic - odůvodnění 5 

plánu Litoměřice s výzvou na vydání potvrzení o odstranění nedostatků u návrhu změny č. 3 Územ-
ního plánu Litoměřice. Nadřízený orgán ve svém stanovisku doručeném dne 21. 8. 2019 s č. j. MULTM/ 
0056378/19/ROZ/MKř potvrdil v souladu s ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona, že nedostatky zjištěné 
při posouzení podle § 50 odst. 7 stavebního zákona byly odstraněny a lze zahájit řízení o návrhu změny 
č. 3 územního plánu Litoměřice. 

Upravený a posouzený návrh územního plánu a oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel 
v souladu s § 52 stavebního zákona doručil veřejnou vyhláškou ze dne 7. 10. 2021 s č. j. MULTM/ 
0070979/21/ROZ/MKř. Termín veřejného projednání byl stanoven na 15. 11. 2021 od 17:00 hodin 
v prostorech Městského úřadu Litoměřice, Pekařská 2, v zasedací místnosti U Štěpána. K veřejnému 
projednání pořizovatel přizval rovněž písemností ze dne 6. 10. 2021 s č. j. MULTM/0070894/21/ 
ROZ/MKř jednotlivě obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sou-
sední obce. V rámci doručení veřejné vyhlášky a zaslání uvedené písemnosti pořizovatel oznámil, že 
námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených ná-
vrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti a to nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání, tedy do 22. 11. 2021 včetně. Sděleno bylo, že v námitkách musí být uvedeno odůvodnění, 
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezeno území dotčené námitkou. 
Dále bylo sděleno, že ve stejné lhůtě může každý uplatnit své připomínky a dotčené orgány a krajský 
úřad jako nadřízený orgán stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změ-
něny. Sděleno bylo také, že k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám nebude při-
hlíženo.  

Následně pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s § 53 stavebního zákona vy-
hodnotil výsledky projednání, zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách 
a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny územního plánu. Písemností ze dne 
22. 12. 2021 s č. j. MULTM/0015713/21/ROZ/MKř byly návrhy doručeny dotčeným orgánům a kraj-
skému úřadu jako nadřízenému orgánu a byly pořizovatelem vyzvány, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od 
obdržení uplatnily stanoviska.   

Projednaný návrh změny územního plánu byl následně předložen v souladu s § 54 stavebního zákona 
ZM Litoměřice. 

 

 

2. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Politika územního rozvoje České republiky (2009) ve znění aktualizací č. 1 (2015), č. 2 (2019), 
č. 3 (2019), č. 5 (2020) a č. 4 (2021) 

Soulad územního plánu Litoměřic s politikou územního rozvoje České republiky prověřila s kladným 
výsledkem zpráva o uplatňování územního plánu. Na tomto závěru nic nemění ani tato změna územ-
ního plánu, která řeší jen dílčí problematiku pěti plošně poměrně limitovaných ploch, které nemají do-
pad do celkové koncepce územního plánu.  
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Změna je v souladu s následujícími prioritami územního plánování: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, ar-
chitektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení 
a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou 
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a so-
ciálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst 
zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase 
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly 
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 

Ochrana hodnot přírodních, civilizačních a kulturních je zakotvena v návrhu územního plánu ve výro-
kové části. Tam je formulována i rozvojová a urbanistická koncepce, zohledňující vyvážený rozvoj 
území ve všech třech pilířích. Změnou ÚP jsou respektovány přírodní, civilizační a kulturní hodnoty, je 
zachován ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny. Žádná z ře-
šených ploch nemá na tyto hodnoty negativní dopad, jde totiž vesměs o změnu ve způsobu využití 
ploch vymezených už územním plánem.  

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru zohlednit ochranu 
kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Změna územního plánu řeší jen plochy v zastavěném území velkého města, venkovským územím se 
nezabývá.  

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy 
na sociální soudržnost obyvatel.  

Návrhem se nevytvářejí sociálně segregované lokality. Naopak v některých parametrech může změ-
něná funkce v některých lokalitách (Z03.2, Z03.4) přispět k větší sociální soudržnosti obyvatel. 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením 
před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. 
Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu 
s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

Změna územního plánu řeší sice jen několik ploch z hlediska jejich způsobu využití, ale při tom je právě 
zohledněn jejich kontext (funkční i prostorový), tedy i zde se uplatňuje komplexnost řešení. 

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, 
který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časo-
vých hledisek. 

Priorita cílí na rozsáhlejší oblasti – města a regiony, není (ani nemůže být) předmětem řešení změny 
územního plánu.  

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro 
vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů 
v těchto územích.  

Priorita jistě necílí na město Litoměřice. Předmět změny územního plánu je velmi limitovaný, nevyme-
zují se nové zastavitelné plochy. Pouze jedna z ploch přechází z ploch smíšených do drobné výroby 
a výrobních služeb – fakticky jde ale o nápravu vadného zařazení výrobního areálu do ploch s rozdíl-
ným způsobem využití; nové pracovní příležitosti touto změnou nevznikají.  
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(18) Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpoklady pro posílení vazeb 
mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanis-
tického i hospodářského prostředí. 

Změna územního plánu do sídelní struktury nezasahuje.  

(19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. území bývalých vojenských újezdů). 
Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezasta-
věného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmen-
tace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, 
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území. 

Plocha č. Z03.4 v Nerudově ulici řeší další využití plochy a stavby brownfields a také všechny ostatní 
plochy vedou k hospodárnému využití zastavěného území, nevymezují se nové plochy zastavitelné, 
zastavěné území je využíváno účelně.  

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních 
lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti re-
spektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou dů-
sledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních 
zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půd-
ního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability 
a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu 
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské 
krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové 
kvality krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

Priorita ochrany charakteru krajiny je plněna, zejm. kde by šlo o konfliktní lokalitu, nezařazením zá-
měrů, které by jistě tento dopad měly. Žádný ze záměrů řešených změnou ÚP nezasahuje do krajiny, 
neovlivňuje její charakter atd. V problematice ÚSES je řešeno jen korektní označení prvků. Cílové cha-
rakteristiky krajiny jsou stanoveny v zásadách územního rozvoje. 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, 
zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování ploch pro bydlení, občanskou vyba-
venost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na 
zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmen-
tálních problémů. 

Všechny záměry řešené změnou územního plánu jsou situovány v zastavěném území, do krajiny ne-
zasahují.  

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření sou-
vislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, 
na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je za-
chování souvislých ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné 
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

Vazby zastavěného území na krajinu řeší územní plán, tato změna do problematiky nezasahuje.  

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného cestovního ruchu 
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propo-
jení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé 
formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Změna územního plánu se problematikou cestovního ruchu nezabývá.  
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(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat pro-
stupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zaří-
zení souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu 
a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříz-
nivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, 
nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou 
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy 
a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežá-
doucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování náklad-
ných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

Změna územního plánu se problematikou dopravní a technické infrastruktury ve vztahu k prostup-
nosti krajiny nezabývá, stejně tak ani situováním infrastruktury vůči obytné zástavbě.  

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury 
s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udr-
žitelné mobility osob a zboží, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba 
dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti 
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to 
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

Obec je součástí rozvojové osy, která je vymezena právě s ohledem na dobrou dopravní dostupnost. 
Dopravními vazbami v širším kontextu se změna ÚP nezabývá. Plochy řešené změnou mají dobré 
vazby na dopravní infrastrukturu. Na základě aktualizace ZÚR Ústeckého kraje je do územního plánu 
implementován koridor C-E61, vymezený v PÚR jako součást TEN-T a krajskou dokumentací zpřes-
něný. 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot imisních limitů pro 
ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hod-
noty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich pře-
kročení nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován 
dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. 

Změnou ÚP se nevymezuje žádný nový provoz, který by vedl ke zvýšení emisí s dopadem na obytná 
území.  

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními kata-
strofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim předcházet a minimalizovat jejich negativní 
dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před po-
vodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené 
retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody 
tam, kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu , jako jedno z adaptačních opatření v případě 
dopadů změny klimatu. 

V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmír-
ňování účinků povodní a sucha. 

Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami. 

Jde o problematiku, kterou změna ÚP neřeší. Pokud jde o hospodaření s vodou v zastavěném území, 
přispívá k tomu např. určení koeficientů zeleně, tedy ploch se zajištěným vsakováním na pozemku. 
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(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve 
zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zá-
stavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

V záplavovém území je situována lokalita č. Z03.1. Tato plocha je ovšem jako zastavitelná vymezena 
už územním plánem. V souvisejících plochách již stojí komerční stavby občanského vybavení, nejde 
tedy o veřejnou infrastrukturu. V lokalitě je již na základě územního rozhodnutí (vydáno pod č. j. 
0043451/15/SÚ/EBř z 21. 7. 2015 povolena a zahájena výstavba dvou objektů. Objekt 01 – prodejna 
a sklady (16 × 70 × 7,2 m) a objekt 02 – přístavba prodejny – kanceláře (8,8 × 15 × 4,75). Předmětem 
změny územního plánu tedy není vymezení nové zastavitelné ploch, ale změna ve využití již povole-
ných objektů. 

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat 
její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro rozvoj digitální technické infrastruktury. Vy-
tvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními cen-
try v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj 
okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. 

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, sil-
niční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí 
s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými 
předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

Jde o velice komplexní problematiku zasahující více sousedních obcí, řešitelnou tedy spíše v rámci kraj-
ské dokumentace. Předmětem změny ÚP toto není.  

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu a nároky na 
veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné 
infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

Jde o problematiku územním plánem komplexně řešenou. Změna ÚP tuto koncepci respektuje, resp. 
do veřejných prostorů a veřejné infrastruktury nezasahuje.  

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní podmínky pro upřednostňo-
vání veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro 
efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení 
ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky 
na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude posky-
tovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybu-
dování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

Systém dopravy není předmětem řešení této změny ÚP, nicméně na základě v mezidobí aktualizované 
ZÚR (2. aktualizace z r. 2020) je do ÚP zapracován koridor pro optimalizaci konvenční železniční do-
pravy C-E61.  

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, 
aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 

Systém technické infrastruktury není předmětem řešení této změny ÚP.  

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných 
zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti 
zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 

Problematika výroby energie z obnovitelných zdrojů není předmětem řešení změny ÚP.  
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Litoměřice jsou součástí v PÚR ČR vymezené rozvojové osy OS2 Praha-Ústí nad Labem–hranice 
ČR/Německo (–Dresden). Jde o území ovlivněné dálnicí D8 a železniční tratí č. 090 při spolupůsobení 
několika dalších center osídlení (s Litoměřicemi mezi nimi). Úkoly pro územní plánování jsou rozpra-
covány v ZÚR Ústeckého kraje. 

 

Litoměřice jsou také součástí čtvrtou aktualizací PÚR nově vymezené specifické oblasti SOB9 (čl. 75b). 
Jde o oblast vymezenou pro území ORP, kde se objevuje aktuální problém ohrožení území suchem. 
PÚR určují kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a také úkoly pro územní plánování, 
za jejichž plnění odpovídají jednotlivé dotčené kraje. Ty většinou cílí na komplexní pohled na území 
obce, na řešení, které může zohlednit celý územní plán, nikoliv jen dílčí jeho změna, zabývající se jen 
několika plošně velmi limitovanými záměry.  

 

Dále PÚR v novém článku 83a (přičemž předchozí č. 83, týkající se trati VR1 byl zrušen) vymezuje trať 
ŽD1 (úsek RS4 (Dresden-)hranice Německo/ČR–Lovosice/Litoměřice–Praha. Přes území města Litomě-
řic ale trasa nevede (ani ve stávajících ZÚR Ústeckého kraje).  

 

Dále PÚR (v čl. 88) aktualizací č. 4 vymezuje koridor ŽD12 (dříve C-E61 – železniční trať č. 072 – Ústí nad 
Labem-Střekov-Lysá nad Labem). Jde o stávající, územním plánem stabilizovanou železniční trať, která 
má být jako součást evropské sítě optimalizována, a proto ZÚR Ústeckého kraje ve své 2. aktualizaci 
(2020) vymezily koridor o šíři 60 m pro uskutečnění nezbytných úprav trati. Touto změnou je koridor 
do územního plánu zapracován.  

 

Změna územního plánu je v souladu s politikou územního rozvoje.  
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Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje ve znění aktualizací č. 1 (2017), č. 3 (2019) a č. 2 
(2020) 

Soulad územního plánu Litoměřic s krajskou dokumentací prověřila s kladným výsledkem zpráva 
o uplatňování územního plánu.  

1/ ZÚR ÚK stanovují v návaznosti na Politiku územního rozvoje ČR tyto priority územního plánování 
Ústeckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území.  

Změna ÚP je v souladu s následujícími prioritami (zde nejmenované priority se neuplatňují). 

Základní priority / Změna územního plánu mění způsob využití několika málo ploch, a to tak, aby 
jejich využití bylo vhodnější s ohledem na územní podmínky konkrétního místa. Vede to k lepší vyvá-
ženosti územních podmínek (1). Plochám je přisouzen vhodný způsob jejich využití, který neohrozí 
meze únosnosti území, nepovede k poškození tohoto území (2). 

Životní prostředí / Některé z těchto změn povedou i ke zlepšení životního prostředí uvnitř sídla 
(směna plochy výroby na smíšené obytné, z technického vybavení na smíšené obytné apod.) (3). 
Ochrana přírodních hodnot je realizována nezařazením některých zastavitelných ploch, které by vedly 
k zásahu do těchto hodnot (5). 

Hospodářský rozvoj / Priority se řešených ploch v podstatě netýkají. Jen plocha Z03.3 je zařazena do 
ploch drobná výroba a výrobní služby, čímž se ale napravuje ÚP dle skutečného stavu. Jeden záměr 
(Z03.4) pak revitalizuje dosud nevyužitou stavbu, resp. její areál (11). 

Dopravní a technická infrastruktura / V oblasti dopravní a technické infrastruktury není nic předmě-
tem změny ÚP. Všechny řešené plochy jsou bezprostředně napojitelné na stávající infrastrukturu. 

Sídelní soustava a rekreace / Záměry zahrnuté do ploch řešených změnou územního plánu nemají 
dopad na sídelní soustavu ani rekreaci. 

Sociální soudržnost obyvatel / Žádná z priorit v této oblasti nemá přímý průmět v rámci řešených 
ploch. Nicméně změny ve využití těchto ploch povedou ke vnímání města jako přirozeně funkčního 
celku s dopadem na sociální soudržnost obyvatel. Příspěvkem k prioritě 42 může být zejm. plocha 
Z03.4, která areál brownfieldu využije pro funkce, které mohou v místě vést ke zlepšení sociální 
soudržnosti obyvatel. Spolupráce s obyvateli je zaručena způsobem pořizování a projednávání změny 
ÚP. Zařazení či nezařazení ploch do změny ÚP plní požadavek vyváženosti tří pilířů udržitelného roz-
voje (43). 

Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami / Priorita (46) v ZÚR ÚK je de 
facto shodná s celorepublikovou prioritou územního plánování č. 26 (viz výše, včetně tam uvedeného 
komentáře. Změna ÚP nevymezuje nové zastavitelné plochy, tedy ani v záplavovém území. V něm se 
však mnohé části zastavěného území nacházejí. Aktuální vymezení záplavového území, včetně jeho 
členění do čtyř kategorií ohrožení (vysoké, střední, nízké, zbytkové) je zapracováno do koordinačního 
výkresu a bude přejato i do úplného znění územního plánu po změně č. 3. 
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2/ ZÚR ÚK dále zpřesňují vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR a vy-
mezují oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území 
více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy).  

Litoměřice jsou součástí rozvojové oblasti nadmístního významu NOB1 – Litoměřicko, Lovosicko, Roud-
nicko. V souvislosti s úkolem č. 3, týkajícím se revitalizací areálů a ploch typu brownfield, lze zmínit 
řešenou plochu Z03.4, pro niž se určuje životaschopnější způsob využití, než bylo dosavadní. Plněn je 
také úkol č. 5 požadující ochranu a kultivaci přírodních a kulturních hodnot – zde jde zejm. o rámec 
území tvořený Českých středohořím, který změna respektuji tím, že některé záměry na rozšiřování 
zástavby do cenných přírodních partií, na základě požadavku ochranářů přírody a krajiny, do návrhu 
nezařadila.  

Litoměřice jsou také součástí rozvojové osy OS2. ZÚR ÚK definují některé úkoly obdobné těm, které 
jsou uvedeny u oblasti NOB1, zde zejm. ty, které souvisejí s nevyužívanými areály a také s ochranou a 
dalším kultivováním přírodních a kulturních hodnot. Další úkoly pro plochy řešené ve změně územního 
plánu ze ZÚR nevyplývají. 

 

3/ ZÚR ÚK dále zpřesňují vymezení specifických oblastí vymezených v PÚR a vymezují další speci-
fické oblasti nadmístního významu.  

Litoměřice nejsou zahrnuty do žádné specifické oblasti. 

 

4/ ZÚR ÚK dále zpřesňují vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezují plochy a kori-
dory nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních re-
zerv. 

[70a] ZÚR ÚK ve své 2. aktualizaci (2020) zpřesňují (v PÚR uvedený) koridor konvenční železniční do-
pravy C-E61, určený k optimalizaci dopravy. V ZÚR je koridor vymezen jako VPS a má stanovenu šířku 
60 m. Koridor se do územního plánu zapracovává touto změnou, a to i jako koridor pro umístění ve-
řejně prospěšné stavby. Úkol stanovený v ZÚR směřující k zohlednění povodňových vod, a hodnot 
místně souvisejících s tratí (fauna, archeologická území, kvalitní ZPF, ÚSES apod.) je zde plněn – většina 
tratě prochází zastavěným územím města. Koridor je vymezen aktualizací ZÚR ÚK, která byla vydána 
v průběhu zpracování této změny ÚP, už po společném jednání, a tak byl koridor dodatečně do doku-
mentace zapracován, ale nebyla již, bez opakovaného projednání, možnost zpřesňovat jeho šíři. Pří-
padné úpravy bude možné řešit v některé další změně ÚP. 

[83] ZÚR ÚK vymezují koridor silnice nadmístního významu I/15 Litoměřice, východní obchvat. Koridor 
je sledován jako VPS PK 7. Východní obchvat je už v územním plánu zpřesněn a vymezen i jako VPS 
s označením D3. Změna ÚP se tohoto koridoru netýká. 

[85] ZÚR ÚK vymezují koridor silnice nadmístního významu I/15 Litoměřice, jižní obchvat. Koridor je 
sledován jako VPS PK 8. Územní plán už tento koridor zpřesnil a vymezil i jako VPS s označením D6. 
S koridorem, resp. jeho východním zakončením, souvisí řešená lokalita Z03.1, jejíž vymezení je upra-
veno vlivem tohoto koridoru. 
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[127] ZÚR ÚK vymezují koridor silnice nadmístního významu II/247. Koridor je sledován jako VPS b-
III/00815. Komunikace je zčásti již realizována (jih, po ulici Žernoseckou), zčásti je jako návrhová (se-
verní část) obsažena v územním plánu (VPS s označením D2). Změna ÚP se tohoto koridoru netýká. 

[140] ZÚR ÚK vymezují cyklostezku „Labská stezka“ (v ZÚR ÚK bylo sledováno také jako VPS C1 – VPS 
byla vyjmuta 2. aktualizací ZÚR). Cyklostezka je v ZÚR jen schematicky zakreslena ve schématu č. 10. 
Tato cyklotrasa/cyklostezka je na území města již stabilizována a v územním plánu zobrazena jako 
prvek stavový. Změna ÚP se cyklotrasy netýká.  

Pozn.: Druhá aktualizace ZÚR ÚK vyjmula z dokumentace body [146] a [147], kde se vymezoval koridor 
cyklostezky Chemnitz–Most–Doksy s označením C25. Na území Litoměřic jde ostatně o úsek totožný 
s koridorem C1, jak také vyhodnotila zpráva o uplatňování územního plánu. 

[148] ZÚR ÚK vymezují cyklostezku „Cyklostezka Ohře“ (v ZÚR ÚK bylo sledováno i jako VPS C204 – VPS 
byla vyjmuta 2. aktualizací ZÚR). Cyklostezka je v ZÚR jen schematicky zakreslena ve schématu č. 10. 
Cyklotrasa je už do územního plánu zapracována, zpřesněna a vymezena také jako VPS s označením 
D51. Změna ÚP se cyklotrasy netýká.  

Pozn.: Druhá aktualizace ZÚR ÚK vyjmula z dokumentace bod [181], týkající se napojení Terezína 
a Mlékojed na ČOV Litoměřice, a to i jako VPS. Jak konstatuje i zpráva o uplatňování územního plánu, 
je stavba už realizována ve výkresu územního plánu i korektně zobrazena.  

Dále se v kapitole 4.7 „Plochy a koridory územního systému ekologické stability“ vymezují prvky ÚSES, 
tedy plochy (biocentra) a koridory (biokoridory) nadregionální a regionální úrovně. Tyto prvky jsou už 
v územním plánu zahrnuty, touto změnou se jen mění jejích označení, aby byl soulad se ZÚR ÚK jed-
noznačný. Změna je zaznamenána jak v textu, tak ve výkresové části. 

 

5 / ZÚR ÚK upřesňují územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civili-
začních hodnot území kraje.  

V kapitole jsou jednak definovány příslušné hodnoty, jednak specifikováno 31 úkolů k jejich zachování. 
Změna ÚP ale řeší jen velice limitovanou problematiku, a tak se jí zdaleka netýkají všechny úkoly. 

Přírodní hodnoty území kraje představují především krajinné a přírodní prvky se stanovenou územní 
ochranou. Všechny jsou respektovány územním plánem a uvedeny v koordinačním výkresu. Plochy 
řešené změnou ÚP se nacházejí v intravilánu, tedy zastavěném území, příp. v plochách zastavitelných, 
vymezených už územním plánem, a nemají vazbu na předmětné přírodní hodnoty. Záměry, které by 
tyto hodnoty mohly ohrozit, nebyly na základě požadavku dotčených orgánu do změny zapracovány. 
Pokud jde o prvky SES, jsou obsaženy v územním plánu, změna jen upřesňuje jejich označení. 

Civilizační hodnoty území kraje: především jsou v ZÚR jmenovány hodnoty sídelní soustavy jako ta-
kové, včetně jejího hierarchického uspořádání. Dalšími významnými hodnotami jsou zejm. nadřazené 
prvky dopravní a technické infrastruktury. Všechny jmenované hodnoty v územním plánu respekto-
vány a zároveň jsou jako limity rozvoje území v území zachyceny v koordinačním výkresu. Změna 
územního plánu do nich nezasahuje, resp. je respektuje. 
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Kulturní hodnoty území kraje: z pohledu ZÚR ÚK jde především  o hodnoty vyhlášené určitým rozhod-
nutím. Ty jsou územním plánem zaznamenán, respektovány a rozvíjeny. Změna ÚP je nijak nemodifi-
kuje. Dále jsou kulturními hodnotami významné prvky v krajině – dominanty, výhledové body, 
pohledové osy aj. Žádný ze záměrů zapracovaných do změny ÚP do těchto hodnot nezasahuje.  

 

6 / V části stanovení cílových kvalit krajin, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo 
dosažení jsou Litoměřice začleněny do dvou krajinných celků. 

Severní část (přibližně od Labe na sever) je součástí krajinného celku KC CHKO České středohoří – 
Milešovské a Verneřické středohoří (5a). 

Jde o krajinu výrazných zalesněných vrcholů (kuželů, kup) a hlubokých údolí (průlomové údolí Labe – 
Porta Bohemica) se zachovalými fragmenty přirozeného lesa, se souvislejšími plochami bezlesí 
zejména na jihu a jihovýchodě (skalnaté srázy, „bílé stráně“), s vyváženým zastoupením lesních po-
rostů, zemědělských pozemků (tradice ovocnářství, vinařství) a převážně malých sídel s koncentrova-
nou zástavbou významných urbanistických i architektonických hodnot. Cílové kvality krajiny jsou: ⇒ krajina vysokých přírodních, krajinných, estetických a kulturních hodnot, ⇒ krajina venkovská se 
zachovanými a rozvíjenými typickými znaky. 

Dílčí kroky naplňování cílových kvalit jsou vůči změně územního plánu irelevantní, neboť všechny zá-
měry zapracované ve změně se týkají intravilánu, nikoliv krajiny. A zastavěné území či zastavitelné 
plochy jsou v územním plánu ošetřeny regulativy tak, aby hodnoty krajinného celku nebyly zástavbou 
narušeny (krajinný ráz, zachování harmonického poměru složek přírodních a kulturních apod.). 

Jižní část území obce lež v krajinném celku KC Severočeské nížiny a pánve (13).  

Krajina je charakterizována jako krajina nížin, širokých niv velkých vodních toků (Labe, Ohře) a seve-
ročeských pánví, lokálně s kužely (kupami) třetihorních vulkanitů, převážně intenzivně zemědělsky 
využívaná, se strukturou menších a středních sídel, často vysokých urbanistických a architektonických 
hodnot. Cílové kvality krajiny jsou: ⇒ krajina lokálně s vysokými přírodními, krajinnými a estetickými 
hodnotami (nivy řek, vulkanity), ⇒ krajina venkovská i městská, ⇒ krajina s optimálními půdními a kli-
matickými podmínkami pro zemědělství, ⇒ krajina obnovených tradičních a dále rozvíjených krajin-
ných hodnot.  

Z dílčích kroků naplňování cílových kvalit jsou vůči změně ÚP, která řeší jen velmi limitovanou proble-
matiku změny způsobu využití v několika málo plochách, relevantní body e) a f). Změny v území ne-
povedou ke změnám přírodního a krajinného prostředí a mají takové parametry, že nepoškodí 
krajinný ráz. 

 

7/ ZÚR ÚK dále vymezují VPS, VPO, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vy-
mezují asanační území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.  

Na území Litoměřic jsou vymezeny tyto VPS: C-E61, PK7, PK8, b-III/00815. Změna ÚP vymezuje VPS C-
E61, ostatní respektuje, nezasahuje do nich – bližší komentář viz výše v odstavci 4/. 

 

Změna územního plánu je v souladu se zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje. 
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3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na 
ochranu nezastavěného území 

§ 18 stavebního zákona 

Cíle územního plánování 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací bu-
doucích. 

Předpoklady pro výstavbu vytvořil už územní plán, a to i ve všech plochách řešených touto změnou – 
ty se nacházejí v zastavěném území a změnou se u nich jen mění způsob využití, jsou překvalifikovány 
do jiné, vhodnější plochy s rozdílným způsobem využití. Toto nové využití je vhodnější vůči územním 
podmínkám, vůči urbanistickému kontextu a je tedy příspěvkem k vyváženosti územních podmínek 
z hlediska vztahu všech tří pilířů. Žádná z řešených ploch, uspokojující potřeby současné generace, 
neohrožuje životní podmínky generací budoucích. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účel-
ného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukro-
mých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Území města Litoměřic je setrvale předmětem zájmu a činnosti územního plánování: pro území obce 
je závazná politika územního rozvoje ČR a nadřazená územně plánovací dokumentace, tedy zásady 
územního rozvoje. Vlastní územní plán je z roku 2008 a následně byly zpracovány dvě změny ÚP 
a zpracovává se tato, třetí. Všechny tyto dokumentace dbají na soulad veřejných a soukromých zájmů 
v území a reflektují společenský a hospodářský potenciál rozvoje obce, resp. pro něj spoluvytvářejí 
územní podmínky. 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn 
v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze 
zvláštních právních předpisů. 

Tento požadavek je promítnut do celé procedury pořízení a zpracování územního plánu i této jeho 
změny. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně ur-
banistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí 
života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s oh-
ledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Všechny plochy řešené změnou územního plánu jsou plochami přestavbovými ve smyslu změny vyu-
žití těchto ploch. Všechny se nacházejí v zastavěném území a nenárokují si zásah do nezastavěného 
území. Naopak jeden z požadavků na vymezení zastavitelné plochy byl prověřen a do změny nezařa-
zen zejména z důvodu ochrany krajiny a ochrany přírodních hodnot. 

(5). V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro 
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních ka-
tastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho 
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využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a infor-
mační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, 
zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném 
území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevy-
lučuje. 

Způsob využití ploch je uveden u jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Změna územního 
plánu do koncepce těchto ploch nezasahuje.  

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní 
jejich dosavadní užívání. 

Nezastavitelný pozemek (podle § 2 odst. e stavebního zákona) se definuje pro území obce, která nemá 
vydaný územní plán, není tedy předmětem tohoto územního plánu, resp. jeho změny.  

 

§ 19 stavebního zákona 

Úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

Zjišťování a posuzování stavu území a jeho hodnot je předmětem územně analytických podkladů, 
které jsou využity jako podklad pro zpracování územního plánu, resp. i této jeho změny.  

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, 

Koncepce rozvoje území včetně urbanistické koncepce je zpracována v územním plánu. Tyto koncepce 
nejsou změnou územního plánu dotčeny.  

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika 
s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu 
a na její hospodárné využívání, 

Všechny změny v území navrhované touto změnou územního plánu, byly nejprve pečlivě posouzeny 
zprávou o uplatňování územního plánu a procesem jejího projednání. Požadavky stanovené ve zprávě 
o uplatňování byly dále prověřeny projektantem a některé zařazeny do dokumentace návrhu změny 
ÚP. Veřejný zájem je také sledován dotčenými orgány, jejichž požadavky a stanoviska musí výsledný 
návrh respektovat. Žádná ze změn v území nemá takový charakter, aby významně ovlivnila veřejné 
zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu nebo veřejnou infrastrukturu. 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území 
a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, 

Není v možnostech územního plánu stanovovat v celé škále tyto požadavky, nicméně způsob využití 
a prostorového uspořádání je stanoveno u ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto regulativy změna 
ÚP nemění. Podrobnější možnosti pak mají další nástroje územního plánování (např. územní studie 
předepsané pro významné rozvojové lokality). 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem 
na stávající charakter a hodnoty území, 
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Stávající charakter a hodnoty území jsou zohledněny ve formulovaných podmínkách pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití a v podmínkách prostorového uspořádání, ale také v samotném vyme-
zení zastavitelných ploch (lokalizace, rozsah). Změna ÚP se týká jen rozlohou velmi limitovaných ploch 
a pro ně využívá v územním plánu definované plochy s rozdílným způsobem využití. 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 

Etapizace se ve změně územního plánu nenavrhuje. 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování je-
jich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, 

Podmínky tohoto typu nejsou předmětem řešení změny ÚP. 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,  

Řešené plochy nejspíše nemají takový charakter, který by mohl mít vliv na odstraňování důsledků 
náhlých hospodářských změn.  

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 

Obnova a rozvoj sídelní struktury nejsou tématem změny územního plánu.  

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny 
v území, 

Změna územního plánu řeší plochy, které jsou v zájmu žadatelů (soukromých majitelů) o umožnění 
změn v území. Předpokládá se tedy, že tyto změny v území si nebudou nárokovat vynaložení pro-
středků z veřejných rozpočtů. 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

Civilní ochrana obyvatel není předmětem řešení změny územního plánu. Dotčený orgán neuplatnil 
k návrhu zadání územního plánu žádné své požadavky. 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 

Ve změně územního plánu se nevymezují plochy asanace ani rekonstrukční a rekultivační zásahy.  

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na 
území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

Nebyla stanovena povinnost posoudit návrh z hlediska vlivů na životní prostředí. Kompenzační opat-
ření se nestanovují. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

Přírodní zdroje nejsou předmětem řešení změnou územního plánu, resp. nejsou jím dotčeny (s výjim-
kou ZPF, jejichž předpokládané zábory jsou vyhodnoceny v kap.14). 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové 
péče. 

Tento úkol má zajišťovat zachování udržitelného rozvoje území v souladu s nejnovějšími poznatky 
a trendy úzce souvisejících jmenovaných oborů, ale i s ohledem na další vědní obory. Jedním z nástrojů 
tohoto souladu je nastavení všech procesů pořízení ÚPD (včetně projednání s veřejností a ochrany ve-
řejných zájmů) tak, aby výsledek směřoval k žádoucímu výsledku. Dalším mechanismem je angažo-
vání osob splňujících požadovanou kvalifikaci v relevantních oborech a dále jejich spolupráce napříč 
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obory, zajišťující multidisciplinární přístup, který tak složitá problematika, jíž územní plánování je, vy-
žaduje. Zpracování změny územního plánu je s tímto úkolem v souladu.  

 

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo 
územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stano-
venými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

Posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území se nezpracovává. 

 

 

4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

Územní plán je pořizován v souladu se stavebním zákonem a s jeho prováděcími předpisy. Stejně jako 
formální stránka, pořizování územního plánu, tak také jeho obsah (jak výrokové části, tak odůvodnění) 
má strukturu a další náležitosti dané stavebním zákonem a prováděcími vyhláškami. Změna ÚP je 
v souladu s požadavky stavebního zákona. 

 

 

5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů 

Požadavky zvláštních předpisů byly uplatněny při projednání zadání/zprávy o uplatňování územního 
plánu prostřednictvím příp. požadavků dotčených orgánů. Není známo, že by změna územního plánu 
byla v rozporu s některým ustanovením zvláštních právních předpisů.  

Soulad se stanovisky dotčených orgánů uplatněnými ve společném jednání je komentován v následu-
jícím textu:  

 

V rámci nařízeného společného jednání byly jednotlivě obeslány tyto dotčené orgány, krajský úřad, 
Město Litoměřice, sousední obce. Veřejnou vyhláškou bylo taktéž oznámeno vystavení návrhu změny 
č. 3 ÚP Litoměřice a stanoveny lhůty pro podání připomínek dle § 50 stavebního zákona: 

 AOPK ČR, regionální pracoviště Ústecko, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice 
 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, Českolipská 1997/11, 

412 01 Litoměřice 
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice, Mírové náměstí 35, 

412 01 Litoměřice 
 Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, Sebuzínská 38, 403 21 Ústí nad Labem 
 Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

– odbor dopravy a silničního hospodářství 
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– odbor územního plánování a stavebního řádu 
– odbor životního prostředí a zemědělství 

 Městský úřad Litoměřice, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice 
– odbor kultury, školství, sportu a památkové péče  
– odbor životního prostředí 

 Městský úřad Litoměřice, Topolčianská 447/1, 412 01 Litoměřice  
– odbor dopravy a silničního hospodářství 

 Ministerstvo dopravy ČR, odbor strategie, nábřeží L. Svobody 12/1222, PO BOX 9, 110 15 
Praha 1 

 Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 471/1, 11811 Praha 1 
 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
 Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IV, Mírové náměstí 3129/36, 

400 01 Ústí nad Labem 1 
 Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, 110 10 Praha 10 
 Ministerstvo obrany ČR - Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a ma-

jetková, Hradební 12/772, P. O. BOX 45, 110 05 Praha 1 - Staré Město  
 Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, Ul. Pionýrů 2921, 434 01 Most 
 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Ústecký kraj, W. Churchilla 12, 400 01 Ústí 

nad Labem 
 Státní pozemkový úřad, Velká Krajská 1, 412 01 Litoměřice 
 Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 1585/9, 11000 Praha 1 
 Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

Sousední obce: 

 Město Terezín, Náměstí ČSA 179, 411 55 Terezín 
 Obec Mlékojedy, Mlékojedy 41, 412 01 Litoměřice 
 Obec Žalhostice, Žalhostice 120, 411 01 Žalhostice 
 Obec Michalovice, Michalovice 44, 412 01 Litoměřice 
 Obec Malíč, Malíč 12, 412 01 Litoměřice 
 Obec Kamýk, Kamýk 65, 412 01 Litoměřice 
 Obec Miřejovice, Miřejovice 13, 412 01 Litoměřice 
 Obec Hlinná, Hlinná 53, 412 01 Litoměřice 
 Obec Žitenice, Pohořanská 118, 411 41 Žitenice 
 Obec Trnovany, Trnovany 37, 412 01 Litoměřice 
 Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice 

 

Ve stanovené lhůtě uplatnily svá stanoviska se souhlasy a bez připomínek tyto dotčené orgány: 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor územního rozvoje ze dne 18. 12. 2017, č. j. MPO 
72987/2017, MěÚ v Litoměřicích dne 19. 12. 2017, č. j. MULTM/0079672/17/ROZ 

Stanovisko: Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využí-
vání nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. (horní 
zákon v platném znění) a podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon 
v platném znění), nemáme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky. 
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Změna č. 3 ÚP respektuje nerostné bohatství na území města a do výhradního ložiska štěrko-
písků č. 3002000 Želetice, chráněného ložiskového území č. 00200000 ani do ložisek nevyhra-
zených nerostů — štěrkopísků Č. 3250500 Mlékojedy u Litoměřic a č. 3001700 Lovosice — 
Prosmyky (tato ložiska jsou ovšem součástí pozemku) na jižním okraji města nenavrhuje 
žádné rozvojové plochy. U západního okraje města byly ještě vymezeny čtyři plochy nebilan-
covaného ložiska cihlářské suroviny č. 5018200 Litoměřice, ty však nepředstavují limit využití 
území, stejně jako plocha ostatního prognózního zdroje cihlářské suroviny č. 9042000 Pokra-
tice v severní části k. ú. Pokratice. Nicméně lokality, které jsou předmětem Změny č. 3 ÚP, jsou 
umístěny i mimo tyto plochy. S návrhem Změny č. 3 ÚP Litoměřice souhlasíme. 

Vyhodnocení: Lokality změn obsažených v návrhu změny č. 3 Územního plánu Litoměřice 
Z03.1, Z03.2, Z03.3, Z03.4 a Z03.5 nezasahují do výše uvedených chráněných ložiskových 
území, výhradních, nevýhradních i ostatních uvedených ložisek. 

 

 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice ze 
dne 21. 12. 2017, č. j. SPU SPU 542905/2017, MěÚ v Litoměřicích dne 22. 12. 2017, č. j. MULTM/ 
0080502/17/ROZ 

Stanovisko: V současné době není v území řešeném změnou zahájena pozemková úprava 
a nemá tedy námitek k návrhu Změny č.3 ÚP Litoměřice. 

Vyhodnocení: Stanovisko bez připomínek vzato na vědomí. 

 

 Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Ústecký kraj ze dne 15. 1. 2018, 
č. j. SVS/2018/006504-U, MěÚ v Litoměřicích dne 16. 1. 2108, č. j. MULTM/0003739/18/ROZ 

Stanovisko: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Lito-
měřice, jakožto věcně a místně příslušný správní úřad podle ust. § 19, písm. c), zákona 
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších před-
pisů sděluje, že v současné době nemá ve výše uvedeném území zahájenou pozemkovou 
úpravu a nemá tedy námitek k návrhu Změny č. 3 UP Litoměřice. 

Vyhodnocení: Stanovisko bez připomínek vzato na vědomí. 

 

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 2. 1. 2018, 
č. j. 5053/DS/2017, MěÚ v Litoměřicích dne 3. 1. 2018, č. j. MULTM/0000476/18/ROZ  

Stanovisko: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako do-
tčený orgán ve věcech silnic II. a III. třídy v souladu s ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem 
změny č. 3 Územního plánu Litoměřice bez připomínek. Koncepce dopravní infrastruktury, sil-
nic II. a III. třídy, zůstává v návrhu změny č. 3 Územního plánu Litoměřice zachována. 

Vyhodnocení: Stanovisko bez připomínek vzato na vědomí. 
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 Česká republika – Ministerstvo obrany; Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 
Odbor územní správy majetku Praha ze dne 29. 12. 2017, Sp. zn. 98633/2017-8201-01) Z-
LIT, MěÚ v Litoměřicích dne 5. 1. 2018, č. j. MULTM/0001249/18/ROZ 

Stanovisko: Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že ob-
držela žádost o projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Litoměřice. 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6 odst.1 
písmeno h) zákona č. 22211999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních 
a resortních předpisů. 

Ministerstvo obrany — Česká republika, jehož jménem na základě Rozkazu ministra obrany 
č. 39/2011 Věstníku MO, Zabezpečení výkonu působnosti ve věcech územního plánování 
a stavebního řádu v platném znění, jednám 

Souhlasí s předloženým „Návrhem změny č. 3 územního plánu" Litoměřice.  

Vyhodnocení: Stanovisko bez připomínek vzato na vědomí. 

 

 Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí ze dne 28. 12. 2017, č. j. MULTM/ 
0072115/17/ŽP, MěÚ v Litoměřicích dne 5. 1. 2018, č. j. MULTM/0001213/18/ROZ 

Stanovisko:  

Odpadové hospodářství – Z hlediska nakládání s odpady dle ustanovení § 79 odst. (1) písm. k) 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není k návrhu Změny č. 3 
UP Litoměřice žádných připomínek ani námitek. 

Vyhodnocení: Stanovisko bez připomínek vzato na vědomí. 

 

 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 10. 1. 2017, 
č. j. KHSUL 1474/2018, MěÚ v Litoměřicích dne 10. 1. 2018, č. j. MULTM/0002496/18/ROZ 

Stanovisko:  

„Na základě Vašeho oznámení byl posouzen dotčeným správním úřadem ve smyslu § 77 
odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. v pozdějším znění a § 50 odst. 2) zák. č. 183/2006 Sb., návrh změny 
č. 3 územního plánu Litoměřice. 

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřej-
ného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
toto stanovisko: s návrhem změny č. 3 územního plánu Litoměřice se souhlasí. 

Odůvodnění: 

Zpracovatelem změny č. 3 z října 2017 je Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý, Architekti Černí, urba-
nistický ateliér, sídlo: Pražského 604, 152 00 Praha 5, ateliér: Záhorského 885, 152 00 Praha 5. 
Předmětem změny jsou následující plochy přestavby: 

lokalita Z03.1 — Na Soutoku — změna způsobu využití plochy OK — komerční vybavenost na 
návrhovou plochu OK.1 — komerční areály — velkoprodejny, markety 
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lokalita Z03.2 — Žernosecká - změna způsobu využití plochy VD — drobná výroba a výrobní 
služby na návrhovou plochu s rozdílným způsobem využití SM — smíšené využití území měst-
ského typu lokalita Z03.3 — Plešivecká Kamýcká - změna způsobu využití plochy SM smíšené 
využití území městského typu na návrhovou plochu VD — drobná výroba a výrobní služby 

lokalita Z03.4 — Nerudova - změna způsobu využití plochy TO — technické služby a zabezpe-
čení (původně drážní sklad) na návrhovou plochu s rozdílným způsobem využití SM smíšené 
využití území městského typu (záměr - sklad, restaurace, kavárna, cukrárna, apod.) 

lokalita Z03.5 — Předměstí - změna způsobu využití plochy RZ — individuální rekreace — za-
hrádkářské osady na návrhovou plochu s rozdílným způsobem využití BI — bydlení v rodin-
ných domech — městské. 

Vyhodnocení: Stanovisko bez připomínek vzato na vědomí. 

 

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 10. 1. 2018, 
č. j. 4276/ZPZ/2017/UP-162, MěÚ v Litoměřicích dne 10. 1. 2018, č. j. MULTM/0002597/18/ 
ROZ 

Stanovisko: 

Ochrana zemědělského půdního fondu – Krajský úřad Ústeckého kraje, jako dotčený orgán 
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), uvádí 
následující:  

Řešení Návrhu změny č. 3 územního plánu Litoměřice navrhuje rozvojové plochy o celkové 
rozloze 0,34 ha na pozemcích náležejících do zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF). 

Plocha Z03.1 navrhovaná pro plochy komerčních areálů představuje zábor 0,16 ha zeměděl-
ské půdy zařazené do I. třídy ochrany. Navrhovaná plocha je umístěna v zastavěném území 
obce a představuje zábor zahrady obklopené ostatními plochami, dle údajů z katastru nemo-
vitostí. Plocha navazuje na funkční areál obchodního centra. Vzhledem k umístění lze výji-
mečně s návrhem této plochy souhlasit, plocha byla shledána v souladu s § 4 zákona. 

Plocha Z03.2 navrhovaná pro smíšené využití území městského typu představuje zábor 
0,14 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany. Navrhovaná plocha je umístěna v za-
stavěném území obce a v původním platném územním plánu pro způsob využití drobná vý-
roba a výrobní služby, vzhledem k tomu, že je na sousedních pozemcích realizovaná stavba 
občanské vybavenosti (lékařský dům) a rodinný dům, jsou tyto pozemky navrženy pro smí-
šené využití území. Vzhledem k umístění lze výjimečně s návrhem této plochy souhlasit, plocha 
byla shledána v souladu s § 4 zákona. 

Plocha Z03.5 navrhovaná pro plochy bydlení představuje zábor 0,04 ha zemědělské půdy za-
řazené do V. třídy ochrany. Plocha se nachází v zastavěném území, na půdách nižší kvality 
a původní způsob využití dle platného územního plánu je individuální rekreace — zahrádkář-
ské osady. Plocha byla shledána v souladu § 4 zákona a lze s jejím vymezením tudíž souhlasit. 

Vyhodnocení: Stanovisko bez připomínek vzato na vědomí. 
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 Státní správa lesů – Krajský úřad Ústeckého kraje, orgán státní správy lesů příslušný podle 
§ 48a odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále 
jen lesní zákon), nemá k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Litoměřice připomínky. 

Vyhodnocení: Stanovisko bez připomínek vzato na vědomí. 

 

Ve stanovené lhůtě uplatnily svá stanoviska tyto dotčené orgány: 

 Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého ze dne 28. 11. 2017, č. j. SBS/38263/2017/ 
OBÚ-04/1, MěÚ v Litoměřicích dne 30. 11. 2017, č. j. MULTM/75798/17/ROZ 

Stanovisko: Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého ve smyslu ustanovení § 15 zá-
kona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů sděluje, že v územně plánovací dokumentaci je nutné respektovat chráněná 
ložisková území: 00200000 Litoměřice štěrkopísky, 40027000 Litoměřice – Richard Podzemní 
úložiště, 40028000 Litoměřice I GTE. 

Vyhodnocení: Lokality změn obsažených v návrhu změny č. 3 Územního plánu Litoměřice 
Z03.1, Z03.2, Z03.3, Z03.4 a Z03.5 nezasahují do výše uvedených chráněných ložiskových 
území. 

 

 Ministerstvo kultury ze dne 19. 12. 2017 zn. MK 80291/2017, MěÚ v Litoměřicích dne 21. 12. 
2017, č. j. MULTM/0080391/17/ROZ 

Stanovisko: Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený 
orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 50 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší 
zprávy, sděluje k návrhu změny územního plánu následující připomínky. 

lokalita Z03.1 — NA SOUTOKU 

• využití plochy (viz kód regulativu — kap. f): 

stav: plocha OK — komerční vybavenost 

návrh: plocha OK.1 — komerční areály — velkoprodejny, markety 

Výrok: Ministerstvo kultury nesouhlasí s touto změnou a v území požaduje ponechat stávající 
plochu OK. 

Odůvodnění:  

Jedná se o území památkového ochranného pásma (dále jen OP) MPR Litoměřice. Stávající zá-
stavba v místě navrhované dílčí změny Z03.1 se nachází v předpolí Tyršova mostu, podél ko-
munikace Želetické. Stávající objekty svým objemem, výškou a proporcemi navazují na další 
zástavbu podél této komunikace. Větší stavební objemy byly, v souladu s podmínkami OP MPR 
Litoměřice, již v minulosti situovány do odlehlejších lokalit ve vztahu ke komunikaci Želetická. 
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V zájmu státní památkové péče je v posuzované lokalitě zachovat průhledy a měřítko staveb 
stávajících a do budoucna tak zachovat pohledové vazby na památkovou rezervaci i z řeše-
ného území. 

K tornu uvádíme, že OP MPR bylo vyhlášeno pro ochranu vnějšího obrazu MPR Litoměřice, pro 
zajištění urbanistické a architektonické kvality bezprostředního okolí jedinečného městského 
útvaru. Dle bodu B) podmínek ochrany OP MPR zvýšená ochrana hodnot městské památkové 
rezervace a jejího prostředí přitom spočívá, mimo jiné i v ochraně hmotové a kompoziční ná-
vaznosti pásma na území MPR, v ochraně terénu, přírodních a krajinných prvků, vodotečí, 
v ochraně siluety MP, v ochraně významných pohledů na MPR a výhledů z ní apod. 

Využití OK.1 umožňuje velkoplošný maloobchod s plochami nad 150 m2 prodejní plochy (su-
permarkety, hypermarkety, velkoplošný hobby-prodej...) se zázemím. Navýšení stavebního 
objemu v daném místě by mohlo vést ke vzniku „vizuální bariéry" při dálkových pohledech na 
MPR z předpolí mostu od Želetic. Navýšení stavební hmoty v navrhované lokalitě by rovněž 
mohlo vést ke vzniku „vizuální bariéry" při pohledech z MPR do jejího bezprostředního okolí, 
což by bylo v rozporu s podmínkami památkového ochranného pásma, viz výše. 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhu Změny č. 3 ÚP Litoměřice, 
nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky. 

Vyhodnocení: Pořizovatel poskytl dotčenému orgánu emailem ze dne 29. 11. 2018 doplňující 
informace týkající se faktu, že v rámci lokality Z03.1 je mimo jiné na základě územního rozhod-
nutí s č. j. 0043451/15/SÚ/EBř ze dne 21. 7. 2015 povolena a zahájena výstavba dvou objektů. 
Objekt 01 – prodejna a sklady (š x d x v 16 x 70 x 7,2 m) a objekt 02 – přístavba prodejny – 
kanceláře (8,8 x 15 x 4,75 m). Předmětem změny územního plánu tak v tomto případě je změna 
možností využití již povolených objektů. Na základě upraveného stanoviska ze dne 29. 1. 2019 
značky MK 9639/2019 OPP, dotčený orgán s vymezením lokality Z03.1 souhlasí za podmínky, 
že pro tuto lokalitu bude stanovena v kapitole f) u ploch s rozdílným způsobem využití pod-
mínka prostorového uspořádání ve znění „Pro lokalitu Z03.1 je stanoven koeficient zeleně 
KZ = 0,30/0,50“. Tato podmínka bude do příslušné části textu doplněna. 

 

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 10. 1. 2018, 
č. j. 4276/ZPZ/2017/UP-162, MěÚ v Litoměřicích dne 10. 1. 2018, č. j. MULTM/0002597/18/ 
ROZ 

Stanovisko: 

Ochrana ovzduší – Krajský úřad Ústeckého kraje vydává stanovisko k územnímu plánu a k re-
gulačnímu plánu v souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). 

Krajský úřad Ústeckého kraje upozorňuje na povinnost plnění imisních limitů pro ochranu 
zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona. Tento požadavek má přímou vazbu na využití území pro 
průmyslové a zemědělské účely (rozvojové lokality). 

Vyhodnocení: Ve stanovisku uplatněné obecné upozornění na plnění imisních limitů není vzta-
ženo ke konkrétním změnám, řešeným v návrhu. Obecné tvrzení o povinnosti respektování 
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platné legislativy lze tak vzít na vědomí s tím, že zpracovatel územně plánovací dokumentace, 
nebo její změny, je povinen respektovat platnou legislativu. 

Vodní hospodářství – Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství je 
příslušný vodoprávní úřad dle § 107 odst. 1 písm. a) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), k vyjádření k návrhu o Změny č. 3 Územního plánu Litomě-
řice, ve smyslu § 18 zák. č. 254/2001 Sb., vodního zákona. Změna č. 3 se týká následujících 
lokalit: 
• lokalita Na soutoku Z03.1 
• lokalita Žernosecká Z03.2 
• lokalita Plešivecká—Kamýcká Z03.3 
• lokalita Nerudova Z03.4 
• lokalita Předměstí Z03.5 
Po prozkoumání uvedených lokalit zdejší vodoprávní úřad dospěl k závěru, že předložený ná-
vrh je z hlediska zájmů chráněných ustanovením vodního zákona a předpisů s ním souvisejí-
cích možný u lokalit Z03.2 — Z03.5. 

Lokalita 203.1 Na soutoku se nachází v záplavovém území Labe i Ohře. Zároveň se nachází 
i v aktivní zóně Ohře. Podle § 67 odst. 1 vodního zákona se v aktivní zóně nesmí umísťovat, 
povolovat ani provádět stavby s výjimkou těch, které jsou zde vyjmenovány. Mimo aktivní 
zónu je třeba podle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona ke stavbám v záplavových územích 
souhlasu vodoprávního úřadu. 

Dále upozorňujeme, že Vláda České republiky schválila usnesením č. 1082 ze dne 21. 12. 2015 
„Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, který byl vydán opatřením obecné po-
vahy č. j. 90988/ENV/15 ze dne 22. 12. 2015. Povodňové riziko, které vychází z těchto map, je 
uvedeno v seznamu limitů využití území, který vydal Ústav územního rozvoje jako podklad 
pro zpracování územně plánovací dokumentace. Lokalita Z03.1 Na soutoku se nachází v území 
se středním a vysokým rizikem povodňového ohrožení. Pro území s vysokým rizikem se do-
poručuje nepovolovat novou ani rozšiřovat stávající zástavbu, ve které se zdržují lidé nebo 
umisťují zvířata. 

Vzhledem k tornu, že lokalita Z03.1 Na soutoku se nachází v záplavovém území a to dokonce 
v aktivní zóně a v území se středním a vysokým povodňovým rizikem, nelze s takto navrženou 
změnou souhlasit. 

Vyhodnocení: Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem prověřil vymezení aktivní zóny 
záplavového území od řeky Ohře a na základě údajů o území z ÚAP ORP Litoměřice ve stavu po 
4. úplné aktualizaci došel k závěru, že lokalita Z03.1 se nenachází v aktivní zóně vymezené od 
řeky Ohře. Údaje o území poskytnuté Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního 
prostředí a zemědělství, vycházející z OOP s č. j. 3761/ZPZ/2014/Ohře 5-30/Ko se týkají úpravy 
vymezení aktivní zóny řeky Ohře pouze v rozmezí 5,336 – 30,600 km, tzn. železniční most Bo-
hušovice nad Ohří – Křesín. Území řešeného změnou se toto nové vymezení aktivní zóny řeky 
Ohře netýká a po upozornění dotčený orgán emailem ze dne 3. 12. 2018 upravil své stanovisko 
s tím, že lokalita Z03.1 se v aktivní zóně řeky Ohře nenachází a s návrhem změny lze souhlasit. 
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Ve stanovené lhůtě byly uplatněny následující ostatní sdělení 

 Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí ze dne 28. 12. 2017, č. j. MULTM/ 
0072115/17/ŽP, MěÚ v Litoměřicích dne 5. 1. 2018, č. j. MULTM/0001213/18/ROZ 

Sdělení: 

Lesní hospodářství – Z hlediska lesů dle ustanovení § 48a odst. 2 písm. b) zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplněni některých zákonů (lesní zákon), ve znění poz-
dějších předpisů uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností Krajský 
Úřad Ústeckého kraje. 

Ochrana přírody a krajiny – Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny ve smyslu 
z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů není námitek 
k předloženému návrhu Změny č. 3 Územního plánu Litoměřice. 

Ochrana ZPF – Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších změn a doplňků, je k vyjádření příslušný Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán státní správy podle § 17a písm. a) zá-
kona. 

Ochrana ovzduší – Z hlediska ochrany ovzduší – zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je 
dotčeným správním orgánem Krajský úřad. 

Vodoprávní úřad – K vydání stanoviska je příslušný, dle § 107 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Krajský 
úřad Ústeckého kraje - Vodoprávní úřad. 

Vyhodnocení: V těchto uvedených případech je dotčeným orgánem Krajský úřad Ústeckého 
kraje, který vydal stanovisko ze dne 10. 1. 2018 s č. j. 4276/ZPZ/2017/UP-162, respektive AOPK 
CHKO České středohoří, přičemž tento dotčený orgán v tomto řízení stanovisko k záměrům 
v návrhu změny č. 3 ÚP Litoměřice neuplatnil. 

 

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 10. 1. 2018, 
č. j. 4276/ZPZ/2017/UP-162, MěÚ v Litoměřicích dne 10. 1. 2018, č. j. MULTM/0002597/18/ 
ROZ 

Sdělení: 

Prevence závažných havárií – V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazené 
dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších přepisů. Z výše 
uvedeného důvodu nejsme dotčeným správním úřadem.  

Vyhodnocení: Uvedené sdělení je vzato na vědomí. 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí – Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad z hle-
diska posuzování vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že bylo vydáno stanovisko 
k upravené zprávě o uplatňování Územního plánu Litoměřice č. j. 3912/ZPZ12015 ze dne 9. 2. 



Změna č. 3 územního plánu Litoměřic - odůvodnění 27 

2016, ve kterém krajský úřad konstatuje, že upravenou zprávu o uplatňování územního plánu 
Litoměřice není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Upravená zpráva o uplatňování územního plánu nestanoví rámec pro umístění záměrů pod-
léhajících posouzení a po jeho důkladném prostudování nebyla shledána nezbytnost komplex-
ního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA). 

Vyhodnocení: Uvedené sdělení je vzato na vědomí. 

 

Po stanovené lhůtě uplatnil stanovisko nebo dotčený orgán (pořizovatel se k němu nevyjadřuje): 

Po stanovené lhůtě nebyla uplatněna stanoviska. 

 

Veřejnou vyhláškou byl v souladu s § 52 stavebního zákona oznámen termín a místo konání veřejného 
projednání a zároveň byl doručen návrh změny územního plánu. K veřejnému projednání byly při-
zvány rovněž jednotlivě obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad 
a sousední obce. Jejich výčet následuje: 

Dotčené orgány: 

 Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří - 
Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice 

 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice - Českolipská 1997/11, 
412 01 Litoměřice 

 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice - Mírové náměstí 35, 
412 01 Litoměřice 

 Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj - Sebuzínská 38, 403 21 Ústí nad Labem 
 Krajský úřad Ústeckého kraje - Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

– odbor dopravy a silničního hospodářství 
– odbor územního plánování a stavebního řádu 
– odbor životního prostředí a zemědělství 

 Městský úřad Litoměřice - Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
– odbor životního prostředí 
– odbor kultury, školství sportu a památkové péče 
– odbor dopravy a silničního hospodářství 

 Ministerstvo dopravy ČR - nábřeží L. Svobody 12/1222, PO BOX 9, 110 15 Praha 1 
 Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 471/1, 11811 Praha 1 
 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
 Ministerstvo životního prostředí ČR - Vršovická 65, 110 10 Praha 10 
 Ministerstvo obrany ČR - Hradební 12/772, P. O. BOX 45, 110 05 Praha 1 - Staré Město  
 Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého - U města Chersonu 1429, 434 61 Most 
 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Ústecký kraj - W. Churchilla 12, 400 01 

Ústí nad Labem 
 Státní pozemkový úřad - Velká Krajská 1, 412 01 Litoměřice 
 Státní úřad pro jadernou bezpečnost - Senovážné náměstí 1585/9, 11000 Praha 1 
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Sousední obce: 

 Město Terezín, Náměstí ČSA 179, 411 55 Terezín 
 Obec Mlékojedy, Mlékojedy 41, 412 01 Litoměřice 
 Obec Žalhostice, Žalhostice 120, 411 01 Žalhostice 
 Obec Michalovice, Michalovice 44, 412 01 Litoměřice 
 Obec Malíč, Malíč 12, 412 01 Litoměřice 
 Obec Kamýk, Kamýk 65, 412 01 Litoměřice 
 Obec Miřejovice, Miřejovice 13, 412 01 Litoměřice 
 Obec Hlinná, Hlinná 53, 412 01 Litoměřice 
 Obec Žitenice, Pohořanská 118, 411 41 Žitenice 
 Obec Trnovany, Trnovany 37, 412 01 Litoměřice 
 Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice 

 

Na vědomí: 

 Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
 

Oprávnění investoři (k 6. 10. 2021 dle § 23a stavebního zákona) 

 České dráhy – Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, 110 15 
 GasNet, s. r. o. – Klíšská 940/96, Ústí nad Labem - Klíše, 400 01 
 Povodí Labe, státní podnik - Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové - Slezské Předměstí, 500 03 
 Povodí Ohře, státní podnik - Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
 Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. - Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice - Trnovany 
 T-Mobile Czech Republic a. s. - Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 

 

V procesně stanovené lhůtě uplatnily svá stanoviska se souhlasy a bez připomínek tyto dotčené 
orgány: 

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, doručeno dne 15. 10. 
2021. 

 Ministerstvo kultury ČR, doručeno dne 12. 11. 2021. 
 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, doručeno 19. 11. 2021 

– Ochrana přírody a krajiny 
– Vodní hospodářství 
– Ochrana zemědělského půdního fondu 

 Městský úřad Litoměřice - odbor životního prostředí, doručeno dne 22. 11. 2021 
– Lesní hospodářství 
– Ochrana přírody a krajiny 
– Odpadové hospodářství 

 Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, doručeno 22. 11. 2021 
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V procesně stanovené lhůtě uplatnily svá stanoviska s podmínkami, požadavky, eventuálně s ne-
souhlasy tyto dotčené orgány: 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, doručeno dne 19. 10. 2021 

„Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerost-
ného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, uplatňujeme k návrhu Změny č. 3 územního plánu Litoměřice ná-
sledující stanovisko: 

S návrhem Změny č. 3 ÚP Litoměřice souhlasíme za podmínky doplnění podmínek využití 
všech zastavitelných ploch o povinnost postupu dle § 18 a 19 horního zákona při umísťování 
staveb nesouvisejících s dobýváním do chráněného ložiskového území (CHLÚ) při územním 
řízení a za podmínky opravy věty na str. 22 odůvodnění. 

ODŮVODNĚNÍ 

Změna č. 3 ÚP Litoměřice respektuje nerostné bohatství na správním území města a do vý-
hradního ložiska štěrkopísků č. 3002000 Želetice či do ložiska nevyhrazeného nerostu — štěr-
kopísků č. 3250500 Mlékojedy u Litoměřic (je součástí pozemku), vymezených jižně od města, 
nenavrhuje žádné rozvojové plochy a rovněž koridor optimalizace železniční trati č. 072 Dě-
čín — Ústí nad Labem — Štětí (C-E61) prochází mimo tato ložisková území. Převážná část území 
města (včetně jeho zastavěného území) je pokryta chráněným ložiskovým územím pro pod-
zemní zásobník plynu č. 40028000 Litoměřice I — GTE, proto požadujeme u všech zastavitel-
ných ploch doplnit podmínku využití povinnost postupu dle § 18 a 19 horního zákona při 
umísťování staveb nesouvisejících s dobýváním do CHLÚ při územním řízení. Zároveň upozor-
ňujeme na to, že ve vyhodnocení stanoviska obvodního báňského úřadu je na str. 22 odůvod-
něn chybně uvedeno, že lokality Změny č. 3 ÚP nezasahují do CHLÚ — požadujeme opravit. Do 
jihozápadní části k. ú. Litoměřice ještě zasahuje nebilancovaný zdroj štěrkopísků č. 3001700 
Lovosice — Prosmyky, který však není limitem využití území, stejně jako nebilancovaný zdroj 
cihlářské suroviny č. 5018200 Litoměřice (západně od města) či plocha ostatního prognózního 
zdroje cihlářské suroviny č. 9042000 Pokratice (severně od Pokratic). Nicméně ani nebilanco-
vané zdroje ani prognózní zdroje nejsou návrhem Změny č. 3 ÚP nijak dotčeny.“ 

Vyhodnocení: Povinnost postupovat při územním řízení dle § 18 a 19 horního zákona se týká 
řízení navazujících na pořízenou a vydanou změnu územního plánu a pro pořízení této změny 
je tedy tento požadavek bezpředmětný. Územní plán nebo jeho změna je formou opatření 
obecné povahy vydáván zastupitelstvem dané obce. Zastupitelstvo nemůže v rámci vydání 
územního plánu nebo jeho změny rozhodovat o tom, zda v navazujícím řízení bude, nebo ne-
bude postupováno v souladu s platnou legislativou. Z tohoto důvodu je tento požadavek bez-
předmětný a nebude zahrnut do textové části návrhu změny územního plánu. Předmětem 
pořízení změny územního plánu není vymezení nových zastavitelných ploch dle § 2 odst. 1) 
písm. j) stavebního zákona. Vymezovány jsou zejména plochy přestavby dle § 2 odst. 1) písm. l) 
stavebního zákona. I z tohoto důvodu je uplatněný požadavek bezpředmětný.    
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Na vědomí je vzato upozornění na chybné vyhodnocení stanoviska dotčeného orgánu Obvodní 
báňský úřad pro území kraje Ústeckého uplatněného dne 30. 11. 2017, č. j. MULTM/ 
75798/17/ROZ v rámci řízení dle §50 stavebního zákona. V oznámení o zahájení veřejného pro-
jednání upraveného a posouzeného návrhu změny č. 3 Územního plánu Litoměřice ze dne 
6. 10. 2021, č. j. MULTM/0070894/21/ROZ/MKř byly dotčené orgány informovány, že stano-
visko lze uplatnit k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) 
změněny. K uvedenému vyhodnocení lze sdělit, že dle prověření údajů o území evidovaných 
v rámci ÚAP Litoměřice se záměry řešené změnou územního plánu (Z03.1, Z03.2, Z03.3, Z03.4 
a Z03.5) nachází v chráněném ložiskovém území č.40028000 Litoměřice I — GTE. Dané chrá-
něné ložiskové území i dle sdělení dotčeného orgánu pokrývá velkou část zastavěného území 
sídla Litoměřice. Záměry řešené změnou územního plánu (Z03.1, Z03.2, Z03.3, Z03.4 a Z03.5) 
jsou všechny situovány do zastavěného území a jedná se jen o změnu možností využití území, 
které je již určeno k zástavbě. Požadavek, aby z důvodu existence chráněného ložiskového 
území č. 40028000 Litoměřice I — GTE byly doplněny podmínky ve smyslu nutnosti postupu dle 
§ 18 a 19 horního zákona při umísťování staveb nesouvisejících s dobýváním do CHLÚ při územ-
ním řízení, je vyhodnocen výše. 

 

 Ministerstvo životního prostředí ČR, doručeno dne 20. 10. 2021 

„Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a ochrany horninového prostředí 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na výskyt CHLÚ: 
Litoměřice I.-GTE č. 40028000, (viz https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/).“ 

Vyhodnocení: Uvedené sdělení je vzato na vědomí s tím, že dotčený orgán ve svém stanovisku 
nespecifikuje případný rozpor předmětu řešení změny územního plánu s uvedeným chráně-
ným ložiskovým územím a pouze obecně upozorňuje na jeho výskyt.  Dané chráněné ložiskové 
území pokrývá velkou část zastavěného území sídla Litoměřice. Záměry řešené změnou územ-
ního plánu (Z03.1, Z03.2, Z03.3, Z03.4 a Z03.5) jsou všechny situovány do zastavěného území 
a jedná se jen o změnu možností využití území, které je již určeno k zástavbě, záměry jsou tedy 
řešeny jako plocha přestavby.  

 

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, doručeno 
12. 11. 2021 

„KÚ ÚK UPS shledal, že od společného jednání nedošlo v návrhu ÚP (ve znění zveřejněném na 
internetových stránkách www.litomerice.cz) ke změně řešení, která by měnila zajištění koor-
dinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, soulad s Politikou územního roz-
voje ČR, ve znění Aktualizací 1, 2, 3, 4 a 5 účinnými od 1. 9. 2021 a Zásadami územního rozvoje 
Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 (dále jen „ZÚR ÚK“), účinnými od 6. 8. 2020. 

ZÚR ÚK v rámci aktualizace č. 2. vymezují na území města Litoměřice koridor železniční tratě 
č. 073 a č. 072 Děčín – Ústí nad Labem – Štětí, optimalizace a stanovují pro územní plánování 
a využití území vymezeného koridoru následující úkol: „V součinnosti s dotčenými orgány, při 
zajištění územní koordinace, zpřesnit a vymezit v ÚPD dotčených obcí koridor C-E61, železniční 
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tratě č. 073 a č. 072 Děčín – Ústí nad Labem – Štětí, optimalizace“. Koridor je v rámci návrhu 
ÚP vymezen, avšak v návaznosti na výše zmíněný úkol vymezený v ZÚR ÚK požadujeme sta-
novenou šíři koridoru doplnit o odůvodnění jejího vymezení. 

KÚ ÚK dále upozorňuje na chybné označení regionálního biokoridoru RBC 005 ve výkresu kon-
cepce uspořádání krajiny, kde byl ponecháno původní označení RBC 008.“ 

Vyhodnocení: V textové části odůvodnění změny územního plánu zpracovatel návrhu doplní 
odůvodnění vymezení a zpřesnění koridoru C-E61, železniční tratě č. 073 a č. 072 Děčín – Ústí 
nad Labem – Štětí. Koridor je v návrhu změny územního plánu v souladu s požadavky nadřa-
zené územně plánovací dokumentace vymezen. Doplnění odůvodnění do příslušné části textu 
nebude tedy podstatnou úpravou návrhu změny územního plánu. Zpracovatel návrhu změny 
územního plánu prověří v grafické části návrhu změny územního plánu označení regionálního 
biocentra, které je správně označené jako RBC 005 a v případě potřeby označení upraví. Prvek 
územního systému ekologické stability je vymezen v platné územně plánovací dokumentaci 
a změnou územního plánu není jeho vymezení měněno. Z tohoto důvodu změna označení 
v grafické části není považována za podstatnou úpravu návrhu změny územního plánu, neboť 
nad rámec již stanoveného nejsou tímto veřejně prospěšným opatřením dotčeny nově žádné 
pozemky.  

 

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, doručeno 19. 11. 
2021 

Posuzování vlivů na životní prostředí 

Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů koncepce na ži-
votní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydal k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu 
Litoměřice samostatné stanovisko ze dne 9. 2. 2016, č. j. 3912/ZPZ/2015/SEA, JID: 22662/ 
2016/KUUK, s výsledkem – „změnu územního plánu Litoměřice“ není nutno posoudit z hle-
diska vlivů na životní prostředí. 

Návrh změny č. 3 územního plánu Litoměřice pro veřejné projednání mění funkční využití lo-
kality Z03.1 – Na soutoku z ploch OK – komerční vybavenost na plochy OK.1 – komerční are-
ály – velkoprodejny, markety; funkční využití lokality Z03.2 – Žernosecká z ploch VD – drobná 
výroba a výrobní služby na plochy SM – smíšené využití území městského typu; funkční využití 
lokality Z03.3 – Plešivecká – Kamýcká z ploch SM – smíšené využití území městského typu na 
plochy VD – drobná výroba a výrobní služby; funkční využití lokality Z03.4 – Nerudova z ploch 
TO – technické služby a zabezpečení na plochy SM – smíšené využití území městského typu; 
funkční využití lokality Z02.5 – Předměstí z ploch RZ – individuální rekreace – zahrádkářské 
osady na plochy BI – bydlení v rodinných domech – městské. Návrh změny č. 3 územního plánu 
Litoměřice pro veřejné projednání nestanoví rámec pro umístění záměrů podléhajících posou-
zení a po jeho důkladném prostudování nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení 
vlivů na životní prostředí (SEA). 

Vyhodnocení: Uvedené konstatování, že změnu územního plánu Litoměřice není nutno posou-
dit z hlediska vlivů na životní prostředí je vzato na vědomí. 
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Ochrana ovzduší 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k návrhu změny 
č. 3 Územního plánu Litoměřice z hlediska ochrany ovzduší připomínky. 

Krajský úřad Ústeckého kraje vydává stanovisko k územnímu plánu a k regulačnímu plánu 
obce v průběhu jeho pořizování v souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

Krajský úřad Ústeckého kraje upozorňuje na povinnost plnění imisních limitů pro ochranu 
zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona. Tento požadavek má přímou vazbu na využití území pro 
průmyslové a zemědělské účely (rozvojové lokality). 

Vyhodnocení: Ve stanovisku dotčeného orgánu není uvedeno, zda se uvedená povinnost plnění 
imisních limitů pro ochranu zdraví lidí týká i konkrétních záměrů řešených změnou územního 
plánu, tedy zda některý ze záměrů je v rozporu s touto povinností. Obecné tvrzení je tak vzato 
na vědomí s tím, že dotčený orgán ve svém stanovisku uvedl, že nemá k návrhu změny č. 3 
Územního plánu Litoměřice z hlediska ochrany ovzduší připomínky. 

 

 Ministerstvo obrany ČR, doručeno dne 19. 11. 2021 

„K navrženým dílčím změnám změny č. 3 územního plánu Litoměřice nemáme připomínek, 
navrhované funkční využití dílčích změn nenaruší veřejný zájem na zajištění obrany a bezpeč-
nosti státu. 

V průběhu zpracování a projednání změny č. 3 územního plánu došlo ke změně textových 
znění některých jevů a ke změně limitů a zájmů Ministerstva obrany. Z tohoto důvodu opravte 
textovou i grafickou část územně plánovací dokumentace podle následujícího znění: 

Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany : 

Zájmové území elektronického komunikačního zařízení Ministerstva obrany, které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (dle (ÚAP jev 82a). V tomto vymezeném území (dle ustanovení 175 odst. I zá-
kona č. 183/2016 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze umístit a povolit níže vyjme-
nované druhy staveb jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. 

– Ve vymezeném území do 10 km lze umístit a povolit výstavbu a rekonstrukci výško-
vých staveb, větrných elektráren, průmyslových staveb (výrobních hal, skladů, sil, 
hangárů apod.), průmyslových zón, vedení VN a VVN, výkonných vysílačů, převaděčů, 
základnových stanic mobilních operátorů a podobných technologií v celém kmitočto-
vém pásmu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.  

– Ve vymezeném území do 5 km lze umístit a povolit výstavbu a rekonstrukci objektů s 
předpokládaným provozem zařízení způsobujících elektromagnetické rušení (sváření, 
velké elektromotory, generátory elektrického proudu a jiné výkonné zdroje elektro-
magnetického zařízení) a staveb uvedených ve vymezeném území do 10 km jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. 
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– Ve vymezeném území do 3 km lze umístit a povolit výstavbu a rekonstrukci trafosta-
nic, fotovoltaických elektráren, vedení NN, rozsáhlé územní změny (rozsáhlé sady, za-
lesnění, těžba), zřizování nebo změny velkých vodních ploch a staveb uvedených ve 
vymezeném území do 10 km a do 5 km jen na základě závazného stanoviska Minis-
terstva obrany. 

– Ve vymezeném území do 2 km lze umístit a povolit veškerou výstavbu a rekonstrukci 
staveb, včetně staveb a změn uvedených ve vymezeném území do 3 km, 5 km a 10 km 
jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení 175 odst. I 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). 

– Výstavba a rekonstrukce staveb i územní změny mohou být v uvedených zájmových 
územích Ministerstva obrany omezeny nebo vyloučeny. 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je 
do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou 
poznámku: „Celé správní území obce je situováno v zájmové území elektronického komuni-
kačního zařízení Ministerstva obrany“. 

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 
uvedených druhů staveb podle ustanovení S 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119) 

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany: 

– výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. 
třídy 

– výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů - výstavba a rekonstrukce 
letišť všech druhů, včetně zařízení 

– výstavba vedení VN a VVN 
– výstavba větrných elektráren 
– výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, teleme-

trická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice.. ..) 
– výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
– výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
– výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do 
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva ob-
rany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou 
poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolo-
vání vyjmenovaných druhů staveb”. 

Odůvodnění: 

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v 6 odst. I písmeno h) zákona o zajišťování ob-
rany ČR a zmocněním v 175 odst. I stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení poři-
zovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného 
návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
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Ministerstvo obrany žádá pořizovatele o důsledné vypořádání uplatněné připomínky ve 
smyslu dopracování vymezených území Ministerstva obrany do příslušných částí ÚPD. Jedná 
se o deklaraci stávajících strategicky důležitých limitů v území v části Odůvodnění, která je 
uplatněna ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a neovlivňuje urbanis-
tickou koncepci předložené ÚPD obce. 

Vyhodnocení: I dle informací v uplatněném stanovisku se celé správní území obce nachází ve 
vymezeném území Ministerstva obrany. V souladu s § 175 odst. 1 stavebního zákona lze v úze-
mích vymezených Ministerstvem obrany v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu umís-
tit a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska tohoto orgánu. Požadavek na 
projednání záměru před realizací tak přímo vychází z platné legislativy a je nutné jej při rozho-
dování v území respektovat. Požadavek se také týká již konkrétních záměrů, nikoliv vymezení 
nové zastavitelné plochy a jedná se tedy o požadavek týkající se procesů, které následují po 
případném vydání změny územního plánu. Požadavek je z hlediska zapracování do návrhu 
změny tedy bezpředmětný. Zapracování uvedeného do textové části odůvodnění změny územ-
ního plánu lze navíc považovat za neúčelné, neboť stavební úřady používají jako podklad pro 
rozhodování o změnách v území úplné znění územního plánu po poslední změně, které je bez 
odůvodnění, a nikoliv jednotlivé změny územního plánu. Pořizovaná změna územního plánu 
však musí být pořízena mimo jiné v souladu s územně analytickými údaji pro ORP Litoměřice 
a pro Ústecký kraj. Do koordinačního výkresu zpracovatel návrhu zapracuje tedy následující 
textovou poznámku: „Celé správní území obce je situováno v zájmové území elektronického 
komunikačního zařízení Ministerstva obrany“ a „Celé správní území je zájmovým územím Mi-
nisterstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb” a v textové části odů-
vodnění soulad s těmito limity vyhodnotí, případně doplní uvedené seznamy vyjmenovaných 
staveb. 

 

Po procesně stanovené lhůtě uplatnily svá stanoviska s podmínkami, požadavky, eventuálně s ne-
souhlasy tyto dotčené orgány: 

Po stanovené lhůtě nebyla uplatněna žádná stanoviska. 

 

 

Ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil 
výsledky projednání návrhu změny územního plánu a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k tomuto návrhu. Tento návrh 
byl projednán s dotčenými orgány s následujícím výsledkem: 

 

Stanoviska se souhlasy a bez připomínek uplatnily tyto dotčené orgány: 

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, doručeno dne 
22. 12. 2021. 

 Státní pozemkový úřad, doručeno dne 27. 12. 2021. 
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 Ministerstvo kultury ČR, doručeno dne 12. 11. 2021. 

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, doručeno 17. 1. 
2022 

 Městský úřad Litoměřice - odbor životního prostředí, doručeno dne 19. 1. 2022 

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, doručeno dne 
21. 1. 2022 

 Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, doručeno dne 21. 1. 2022 

 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, doručeno dne 26. 1. 2022 

 

Stanoviska s podmínkami, požadavky, eventuálně s nesouhlasy uplatnily tyto dotčené orgány: 

Stanoviska s podmínkami, požadavky, eventuelně s nesouhlasy nebyly dotčenými orgány ve 
stanovené lhůtě ani po ní uplatněny. 

 

 

6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující 
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

Orgán ochrany přírody neuplatnil požadavek vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území se nezpracovává.  

 

 

7. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Orgán ochrany přírody neuplatnil požadavek vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území se nezpracovává.  

 

 

8. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky 
nebo podmínky zohledněny nebyly 

Orgán ochrany přírody neuplatnil požadavek vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území se nezpracovává.  
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9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

Změna územního plánu řeší jen dílčím způsobem problematiku rozvoje obce a jejího průmětu do 
území, přesto dochází k četným úpravám v dokumentaci územního plánu. Všechny úpravy jsou zde 
odůvodněny. Pro orientaci ve změnách nejlépe poslouží srovnávací text s vyznačením změn zařazený 
v kapitole 17 odůvodnění. Následující text je členěn shodně s textem územního plánu (výrokovou 
částí). Přidána je subkapitola týkající se limitů využití území. 

 

9.a Vymezení zastavěného území 

Změna územního plánu vyžaduje prověřit a upravit hranice zastavěného území. K datu prací na této 
změně došlo k opakované revizi (2017, 2019, 2021), založené především na realizaci zástavby v něko-
lika zastavitelných plochách (v jednom případě jde o prodejní halu, v ostatních pak o rodinné domy). 
Úpravy byly provedeny podle aktuálního stavu v katastru nemovitostí, neboť zastavěné území tvoří 
především zastavěné stavební pozemky (evidované tak v katastru nemovitostí). 

 

9.b Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

V této kapitole nedochází ke změnám. 

 

9.c Urbanistická koncepce 

Urbanistická koncepce se změnou územního plánu nemění. Dochází k dílčím změnám: všechny řešené 
plochy se nacházejí v zastavěném území a dochází ke změně jejich způsobu využití. Proto jsou řešené 
plochy Z03.1–Z03.5 výčtem přidány mezi další území přestavbová (transformační). 

 

Plochy řešené změnou č. 3 územního plánu v kapitole c.01.2: 

 

Lokalita Z03.1 – Na soutoku 

Původní způsob využití: OK – komerční vybavenost 

Nový způsob využití: OK.1 – komerční areály – velkoprodejny, markety 

Odůvodnění a další komentář: Plocha je řešena na základě pokynů pro zpracování změny ÚP 
ve zprávě o uplatňování ÚP (kapitola E s odkazem na kapitolu D.1 a žádost č. 5). Plocha se 
nachází v zastavěném území. Plocha navazuje na plochu OK.1, kde je funkční areál obchodního 
centra. Majitel má záměr dostavby tohoto areálu na ploše sousední, tj. v lokalitě Z03.1. Územní 
podmínky tento záměr umožňují realizovat a je odůvodněné menší plochu OK začlenit do sou-
sední, mnohonásobně plošně rozsáhlejší plochy s využitím OK.1. V tomto smyslu je po vydání 
změny třeba postupovat při rozhodování v území s vědomím odklonu od územní studie pro 
toto území zpracované. Plocha je dotčena především limity vyplývajícími z hydrologických po-
měrů – leží v území Q100 a v aktivní zóně záplavového území Ohře. Specifickou podmínkou vy-
užití této lokality je její dopravní obsluha, která musí být realizována z místní komunikace 
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napojující se na silnici I/15, tedy nikoliv ze silnice přímo (doplnění si vyžádala připomínka ře-
ditelství silnic a dálnic ČR. 

 

Lokalita Z03.2 – Žernosecká 

Původní způsob využití: VD – drobná výroba a výrobní služby 

Nový způsob využití: SM – smíšené využití území městského typu 

Odůvodnění a další komentář: Plocha je řešena na základě pokynů pro zpracování změny ÚP 
ve zprávě o uplatňování ÚP (kapitola E s odkazem na kapitolu D.1 a žádost č. 6). Plocha se 
nachází v zastavěném území. V územním plánu byla zahrnuta do ploch VD. Navazuje však na 
sousední pozemky týchž majitelů; na pozemcích je realizována stavba občanské vybavenosti 
(lékařský dům) a rodinný dům a plocha je zahrnuta do ploch SM. Této ploše s rozdílným způ-
sobem využití (SM) odpovídá i záměr majitelů na další využití pozemků (nikoliv pro výrobní 
aktivity). Územní podmínky plochy jsou pro toto využití vhodné. Při využití území nutno re-
spektovat fakt, že se plocha nachází v sesuvném území. 

 

Lokalita Z03.3 – Plešivecká–Kamýcká 

Původní způsob využití: SM – smíšené využití území městského typu  

Nový způsob využití: VD – drobná výroba a výrobní služby 

Odůvodnění a další komentář: Plocha je řešena na základě pokynů pro zpracování změny ÚP 
ve zprávě o uplatňování ÚP (kapitola E s odkazem na kapitolu A.2). Plocha se nachází v zasta-
věném území. Na předmětné ploše je umístěn výrobní areál firmy Inva. Plocha však byla 
v územním plánu chybně zařazena do ploch SM, jejichž regulativům využití plochy neodpo-
vídá. Proto je touto změnou napravena tato nesrovnalost a plocha je zařazena do stavových 
ploch VD tak, jak odpovídá jejímu skutečnému využití. 

 

Lokalita Z03.4 – Nerudova 

Původní způsob využití: TO – technické služby a zabezpečení 

Nový způsob využití: SM – smíšené využití území městského typu 

Odůvodnění a další komentář: Plocha je řešena na základě pokynů pro zpracování změny ÚP 
ve zprávě o uplatňování ÚP (kapitola E s odkazem na kapitolu D.1 a žádost č. 10). Plocha se 
nachází v zastavěném území. Na řešené ploše stojí bývalý drážní objekt (sklad), už léta nevy-
užívaný. V územním plánu byl v souvislosti se sousedními pozemky a jejich využitím zahrnut 
do ploch TO. Majitelé objektu mají zájem o znovuvyužití stavby – pro zřízení skladu, restau-
race, kavárny, cukrárny apod. Jde tedy o náplň, která je do kontextu obytné čtvrti vhodná, 
využití stávajícího stavebního fondu typu brownfields je velmi záslužné a plocha SM svými 
regulativy odpovídá zamýšlené náplni stavby. K samotné stavbě, budově je přidán nezbytný 
prostor: a) na východě menší, zajišťující údržbu stavby, případně zásobování; b) na západě 
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velkorysejší předprostor zajišťující dopravní obsluhu, přístup pro pěší, dobře ztvárněné ve-
řejné prostranství apod., a to tak, aby hlavní přístup byl z přilehlého „náměstíčka“ (Nerudova, 
Wolkerova, Husova ul.), tedy aby budova nebyla odkázána jen na přístup z jednosměrné Ne-
rudovy ulice. Limitem využití je blízkost železniční dráhy – plocha leží v jejím ochranném 
pásmu. 

 

Lokalita Z02.5 – Předměstí 

Původní způsob využití: RZ – individuální rekreace – zahrádkářské osady 

Nový způsob využití: BI – bydlení v rodinných domech – městské 

Odůvodnění a další komentář: Plocha je řešena na základě pokynů pro zpracování změny ÚP 
ve zprávě o uplatňování ÚP (kapitola E s odkazem na kapitolu D.1 a žádost č. 8). Plocha se 
nachází v zastavěném území. Jde o plochu zahrádek, z níž územní plán část při komunikaci 
vyčlenil pro konverzi na individuální bydlení (návrhová plocha BI). Řešená plocha z tohoto 
transformačního pásu vybíhá, a to ve vazbě na stávající objekt (původně zahradní domek), 
který byl rekonstruován, zvětšen a v katastru je již veden jako stavba pro bydlení (zatím bez 
č. p. nebo č. e.). Tento dům s nezbytným minimálním okolím je možné zařadit do ploch BI, tedy 
nikoliv celou parcelu, jak je v žádosti požadováno, tak aby nebyla umožněna další výstavba 
vysoko ve svahu, ostatně v území vymezeném jako sesuvné. Přístup k domu je z ulice Opu-
kové, příjezdová komunikace je už vyčleněna v katastru nemovitostí. 

 

9.d Koncepce veřejné infrastruktury 

V kapitole d.02.2 se vymezuje (s reflexí též ve výkresové části územního plánu) koridor C-E61, který je 
vymezen jak v PÚR, tak potom zpřesněn v ZÚR ÚK. Jde o optimalizaci stávající trati č. 072, která je za-
řazena do Transevropské železniční sítě nákladní dopravy, čímž se na ni vztahují příslušné směrnice 
cílící k modernizaci a optimalizaci této sítě. Nejde tedy o novou dopravní stavbu v území, ale o optima-
lizaci, tedy rekonstrukci stávající trati, spočívající ve zlepšení parametrů pro zajištění bezpečného 
a spolehlivého provozu. zajištění potřebných parametrů pro provoz nákladní dopravy (zejm. dosta-
tečné délky staničních kolejí), rekonstrukce se má týkat železničního svršku, trakčních vedení, zabez-
pečovacích a sdělovacích zařízení a dalších součástí trati. 

 

9.e Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES 

Zadání změny územního plánu požaduje prověřit prvky ÚSES nadregionální a regionální úrovně, uvést 
je v soulad se ZÚR, bude-li třeba, a to včetně názvů.  

Změna č. 2 územního plánu byla vydání poté, co byla vydána krajská dokumentace. Ve změně proto 
byl prověřen soulad s touto dokumentací. Tento soulad je zajištěn z hlediska faktického (vymezení 
jednotlivých prvků), ale nutno přiznat, že se v ÚP vyskytují nesrovnalosti ohledně názvů nadregionál-
ních a regionálních prvků ÚSES (RBC 005 je v ÚP nazváno RBC 008, RBC 1294 je nazváno RBC 33 a nad-
regionální biokoridory k 10– K 13 nenesou v názvu písmeno K). Tento nesoulad změna č. 3 napravuje: 
v textu doplňuje chybějící výčet nadregionálních a regionálních prvků. Názvy prvků budou korektně 
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uvedeny v právním stavu v příslušném výkresu 2.2. koncepce uspořádání krajiny, ÚSES. To se týká 
i prvků lokálního ÚSES, které jsou vyjmuty, resp. nahrazeny prvky nadregionálními nebo regionálními. 

Z textu územního plánu je dále vyjmut text popisující upřesnění RBC 33 – jednak jde o RBC 1294, jednak 
se nepopisuje upřesnění dalších v ÚP vymezených prvků a jednak tento popis náleží spíše do odůvod-
nění než do části výrokové. 

Dále jsou provedeny některé úpravy ve výčtech lokálních prvků ÚSES:  

Odstraňuje se LBC 7 / ZI, které náleží do Žitenic (jde patrně o LBC č. 4 dle aktuálního ÚP Žitenic) a na 
území Litoměřic nezasahuje.  

Odstraňuje se LBC 8 / LT, neboť vydanou krajskou dokumentací je překlasifikováno v biocentrum re-
gionální č. 023.  

Odstraňuje se LBC 20 / PO, neboť vydanou krajskou dokumentací je překlasifikováno v biocentrum 
regionální č. 1269. 

Odstraňuje se LBK e / LT, neboť vydanou krajskou dokumentací je překlasifikován v biokoridor NRBK 
K 13. 

Odstraňuje se LBK f / LT, neboť vydanou krajskou dokumentací je překlasifikován v biokoridor NRBK 
K 13. 

Odstraňuje se LBK i / LT, neboť vydanou krajskou dokumentací je překlasifikován v biokoridor NRBK 
K 13. 

A dále se provádějí drobné úpravy v textu, které reflektují výše uvedené úpravy většího charakteru. 

 

9.f Plochy s rozdílným způsobem využití  

U plochy „komerční areály – velkoprodejny, markety“ (OK.1) je pro plochu Z03.1 stanoven koeficient 
zeleně, a to KZ = 0,30/0,50. Tento požadavek vyplynul ze stanoviska dotčeného orgánu ve společném 
jednání (ministerstvo kultury). 

U plochy „smíšené využití území městského typu“ (SM) je z režimu limitu maloobchodní prodejní plo-
chy vyjmuta plocha Z03.4. Původně je v územním plánu plocha součástí plochy TO „technické služby 
a zabezpečení“. Fakticky jde o sklad, jenž býval součástí dráhy. Noví majitelé mají zájem o jiné využití, 
velmi vhodné do prostoru obytné čtvrti. Restrikce 150metrové prodejní plochy by mohla zde být zby-
tečně limitující. Objekt, který sám má více jak 700 m2 zastavěné plochy, je totiž vhodný i k využití jako 
prodejní plocha (bytové doplňky, lustry, specializovaná prodejna skla, vína atd. atd.), aniž by příliš za-
tížil své okolí. 

 

9.g Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit 

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření jsou uvážlivě a detailně vymezeny v ÚPD a ve 
změnách ÚP. Není třeba v této kapitole nic měnit s výjimkou popisů některých VPO (prvky ÚSES lokál-
ního charakteru, které byly vlivem vydané ZÚR ÚK překlasifikovány na regionální nebo nadregionální) 
– toto přejmenování je řešeno i v jiných kapitolách ÚP. 



Změna č. 3 územního plánu Litoměřic - odůvodnění 40 

Na základě aktualizace č. 2 ZÚR ÚK se do územního plánu zapracovává nově vymezený koridor pro 
optimalizaci (rekonstrukci) železniční trati č. 072. V ZÚR je označen C-E61 (v souladu s označením 
v PÚR). Pod tímto kódem je koridor vymezen jako VPS i v územním plánu. 

 

9.h Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní 
právo 

V této kapitole nedochází ke změnám. 

 

Limity využití území – zvláštní zájmy ministerstva obrany: 

Ze stanoviska ministerstva obrany vyplývá, že celé správní území města Litoměřic se nachází ve vy-
mezeném území ministerstva obrany: zájmové území elektronického komunikačního zařízení Minis-
terstva obrany, které je nutno respektovat podle ustanovení 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu (dle (ÚAP jev 82a). V tomto vymezeném území (dle ustanovení 
175 odst. I zákona č. 183/2016 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze umístit a povolit níže 
vyjmenované druhy staveb jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. 

– Ve vymezeném území do 10 km lze umístit a povolit výstavbu a rekonstrukci výškových sta-
veb, větrných elektráren, průmyslových staveb (výrobních hal, skladů, sil, hangárů apod.), 
průmyslových zón, vedení VN a VVN, výkonných vysílačů, převaděčů, základnových stanic mo-
bilních operátorů a podobných technologií v celém kmitočtovém pásmu jen na základě závaz-
ného stanoviska Ministerstva obrany.  

– Ve vymezeném území do 5 km lze umístit a povolit výstavbu a rekonstrukci objektů s předpo-
kládaným provozem zařízení způsobujících elektromagnetické rušení (sváření, velké elektro-
motory, generátory elektrického proudu a jiné výkonné zdroje elektromagnetického zařízení) 
a staveb uvedených ve vymezeném území do 10 km jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany. 

– Ve vymezeném území do 3 km lze umístit a povolit výstavbu a rekonstrukci trafostanic, foto-
voltaických elektráren, vedení NN, rozsáhlé územní změny (rozsáhlé sady, zalesnění, těžba), 
zřizování nebo změny velkých vodních ploch a staveb uvedených ve vymezeném území do 10 
km a do 5 km jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. 

– Ve vymezeném území do 2 km lze umístit a povolit veškerou výstavbu a rekonstrukci staveb, 
včetně staveb a změn uvedených ve vymezeném území do 3 km, 5 km a 10 km jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení 175 odst. I zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu). 

– Výstavba a rekonstrukce staveb i územní změny mohou být v uvedených zájmových územích 
Ministerstva obrany omezeny nebo vyloučeny. 

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvede-
ných druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119) 

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany: 

– výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 
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– výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů - výstavba a rekonstrukce letišť 
všech druhů, včetně zařízení 

– výstavba vedení VN a VVN 
– výstavba větrných elektráren 
– výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 

včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice.. ..) 
– výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
– výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
– výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

 

 

10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 

Touto problematikou se podrobně zabývá zpráva o uplatňování územního plánu v kapitole A.1.1. „Vy-
hodnocení využití vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby“, která bilancuje jednotlivě stav 
všech zastavitelných ploch pro bydlení a konstatuje, že možnosti rozvoje sídla, stanovené koncepcí 
v platném územním plánu, nejsou zdaleka vyčerpány (realizovány zatím jen ze 13 % rozlohy). Z toho 
vyplývá, že není potřeba vymezování dalších koncepčních rozvojových lokalit, tedy zastavitelných 
ploch. 

 

 

11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních 
vztahů 

Širší vztahy v území jsou koordinovány především územnímu plánu nadřazenou dokumentací, jejíž 
respektování zajistí koordinaci nadmístních záměrů. Změna územního plánu řeší jen dílčí problema-
tiku, všechny změnové plochy se nacházejí v zastavěném území a nemají dopad na koordinaci z hle-
diska širších vztahů. 
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12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu 
se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě 
v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona, s pokyny pro 
zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 
stavebního zákona, s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě 
postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona, s rozhodnutím o pořízení 
územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu 
podle § 55 odst. 3 stavebního zákona 

Změna územního plánu je zpracována na základě zprávy o uplatňování územního plánu Litoměřic 
(2016). Zpráva obsahuje v kapitole E následující Pokyny pro zpracování návrhu změny územního 
plánu v rozsahu zadání změny. Jednotlivé požadavky jsou zde popsány (resp. citovány) a je uvedeno, 
jak jsou v návrhu změny ÚP splněny. 

 

Ea) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 

1) Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 

Územní plán Litoměřice byl vydán v souladu se zněním Politiky územního rozvoje ČR 2008. Aktualizované znění 
bylo vyhodnoceno a případné požadavky stanoveny v rámci Zprávy o uplatňování ÚP Litoměřice, viz kapitola C.1. 

Zpráva o uplatňování územního plánu konstatuje soulad územního plánu s PÚR ČR, včetně pozdější 
aktualizace. Soulad této změny je pak komentován v kapitole č. 2. 

 

2) Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

Územní plán Litoměřice byl v rámci pořízení jeho 2. změny uveden do souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem – Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje. Požadavky vyplývající z této dokumentace byly vy-
hodnoceny v rámci Zprávy o uplatňování ÚP Litoměřice, viz kapitola C.2. 

Zpráva o uplatňování územního plánu konstatuje soulad územního plánu se ZÚR ÚK, včetně pozdější 
aktualizace. Soulad této změny je pak komentován v kapitole č. 2. 

V rámci zpracování návrhu budou prověřeny prvky ÚSES regionální a nadregionální úrovně a budou případně uve-
deny do souladu s nadřazenou dokumentací a to včetně názvosloví. 

Nadregionální a regionální prvky ÚSES vymezené v územním plánu Litoměřic jsou v souladu s nadřa-
zenou dokumentací z hlediska jejich vymezení nebo upřesnění vymezení. Pouze názvy prvků nejsou 
jednotné. To je touto změnou napraveno ve výrokové části. 

V rámci zpracování návrhu bude prověřena aktuálnost vymezení sítě cyklostezek ve vztahu k nadřazené dokumen-
taci a bude převzato označení uvedené v nadřazené ÚPD. 

Konstatuje se, že cyklostezky vymezené v ZÚR ÚK – jde o trasy C1 a C204 – jsou řádně zapracovány do 
územního plánu Litoměřic. V textové části je doplněno značení předmětných tras, aby soulad s kraj-
skou dokumentací byl jednoznačně zřetelný. V dokumentaci právního stavu/úplného znění budou 
v hlavním výkresu – ve výkresu koncepce dopravy obě cyklotrasy pro větší názornost označeny. 

V rámci zpracování návrhu ÚPD bude uvedeno do souladu se ZÚR ÚK názvosloví VPO a VPS, které vyplývají z nad-
řazené ÚPD. 
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1. Z nadřazené dokumentace vyplývá zařadit jako VPS cyklotrasu C1. Ta je v části nezbytné (ostatní její 
části už vedou po stávajících komunikacích a vyvlastňování je bezpředmětné) v územním plánu vy-
mezena jako VPS pro dopravní infrastrukturu a označena D52. Do textu územního plánu je doplněno, 
že jde o trasu C1 ze ZÚR. V dokumentaci právního stavu/úplného znění bude totéž označení doplněno 
i do výkresu VPS a VPO.  

2. Z nadřazené dokumentace vyplývá potřeba zařadit jako VPO NRBK K 13 a RBC 023, tedy prvky ÚSES 
k založení. Oba prvky jsou součástí stávající projednané ÚPD. Biokoridor K 13 byl pečlivě posouzen 
v celém svém průběhu a k založení (a tedy jako VPO) byly vymezeny jen jeho nezbytné části. Jde o VPO 
značené jako S1–S4. Ve výrokové části je opraveno značení, jak požaduje zadání změny ÚP. Regionální 
biocentrum 023 (v ÚP značené LBC 8 / LT Na Šancích) bylo vyhodnoceno jako biocentrum funkční, leží 
na pozemcích trvalých travních porostů, které jsou v majetku České republiky a vyvlastňování je tedy 
bezpředmětné. V dokumentaci právního stavu/úplného znění bude správné značení všech prvků ÚSES 
doplněno do výkresu VPS a VPO, a to pouze v doprovodné tabulce (samotný výkres je v pořádku). 

 

3) Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených 
k řešení v ÚPD a případně doplňujících průzkumů a rozborů 

Problémy určené k řešení v ÚPD vyplývající z ÚAP pro správní území Litoměřice jsou uvedeny ve Zprávě o uplatňo-
vání ÚP Litoměřice, viz kapitola B. 

Ve zprávě jmenované problémy k řešení jsou řešeny už předchozí změnou ÚP, některé problémy (ob-
chvat Trnovan) budou primárně řešeny v ZÚR. 

Při zpracování návrhu budou respektovány hodnoty a limity evidované v ÚAP ORP Litoměřice. 

Při změně ÚP byla použita kompletní sada údajů o území z ÚAP, hodnoty a limity jsou respektovány. 

Na základě vyhodnocení v kapitole A.2 této Zprávy bude v rámci zpracování návrhu změny ÚP Litoměřice prově-
řeno využití areálu u křižovatky ulic Kamýcká a Plešivecká. 

Změna využití předmětného areálu byla prověřena a v návrhu je areál vymezen jako plocha Z03.3 – 
Plešivecká–Kamýcká. Viz kapitolu 9 „Komplexní zdůvodnění…“ a odst. 3 „Urbanistická koncepce“, kde 
je plocha odůvodněna. 

 

4) Na základě vyhodnocení jednotlivých žádostí o změnu ÚP (viz kapitola D ve Zprávě o uplatňování 
ÚP Litoměřice) vyplývají pro pořízení změny následující požadavky: 

Prověření změny využití pozemků parc. č. 4810/1, 4811, 4805/1, 4805/2, 4805/3, 4805/4, 4803, 4810/2 v k. ú. 
Litoměřice (Želetice) z „OK – komerční vybavenost“ na „OK.1 – komerční areály – velkoprodejny, markety“ (viz žá-
dost 5 v kapitole D.1 Zprávy). 

Změna využití jmenovaných pozemků byla prověřena a v návrhu vymezena jako plocha Z03.1 – Na 
soutoku. Viz kapitolu 9 „Komplexní zdůvodnění…“ a odst. 3 „Urbanistická koncepce“, kde je plocha 
odůvodněna. 

 

Prověření změny funkčního využití pozemků parc. č. 2598/4, 2598/5, 2598/7, 2598/23 v k. ú. Litoměřice (Žerno-
secká ulice) z „VD – drobná výroba a výrobní služby“ na „SM – smíšené využití území městského typu“ (viz žádost 6 
v kapitole D.1 Zprávy). 
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Změna využití jmenovaných pozemků byla prověřena a v návrhu vymezena jako plocha Z03.2 – Žer-
nosecká. Viz kapitolu 9 „Komplexní zdůvodnění…“ a odst. 3 „Urbanistická koncepce“, kde je plocha 
odůvodněna. 

 

Prověření změny funkčního využití pozemků 1166/2, 1166/3, 1166/4, 1166/5, 1232/7, 1232/8, 1232/30, 1232/52 
v k. ú. Pokratice z „P – plochy přírodní“ na plochy umožňující umístění zejména staveb RD a související infrastruktury 
(viz žádost 7 v kapitole D.1 Zprávy) s ohledem na stávající hodnoty a limity v území. 

Ve zprávě o uplatňování územního plánu Litoměřic (2015–2016) je poměrně podrobně popsána histo-
rie předmětných pozemků v územněplánovací dokumentaci. Žadatelé mylně uvádějí, že pozemky byly 
vždy vedeny jako zastavitelné. Tak se stalo až v roce 2004 (v témže roce, kdy už se započal pořizovat 
nový územní plán), kdy pás zeleně, přirozeně oddělující území zastavěné od krajinných partií Bílých 
strání, byl nahrazen pásem čistě obytné zóny. V novém územním plánu, prověřujícím i předchozí do-
kumentací vymezené zastavitelné plochy, byla plocha, či spíše koridor, v konceptu přejata, ale do ná-
vrhu a schválené dokumentace se už nedostala. V celé dlouhé historii plánování města tedy figurovala 
snad čtyři roky jako plocha zastavitelná. Nevhodnost jejího zastavění rozebírá i zpráva o uplatňování 
územního plánu, přesto nebyla z požadavků na prověření vyňata. Zpráva o uplatňování prošla projed-
náním s dotčenými orgány a navzdory požadavku orgánu ochrany přírody (z 16. 11. 2015, 24. 11. 
2015), aby byla plocha z řešení změny ÚP vyjmuta, zůstává plocha v požadavcích k prověření na žá-
dost zastupitelstva (!). Upravená zpráva o uplatňování byla znovu projednána a dotčeným orgánem 
ochrany přírody je opět (4. 2. 2016) požadováno lokalitu vyloučit coby neakceptovatelnou jako zasta-
vitelnou. 

Projektant změny tedy prověřil změnu funkčního využití jmenovaných pozemků. Požadavek na změnu 
ve využití předmětných pozemků není do změny územního plánu zařazen z těchto důvodů: 

 Vyjádření AOPK ČR a vyhodnocení úřadu územního plánování   
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odd. Správa CHKO České středohoří opa-
kovaně ve svých stanoviscích, vyjádřeních a požadavcích k zadání ÚPD trvá na vyloučení této 
lokality. K zadání této změny (zahrnuté ve zprávě o uplatňování ÚP) vydala požadavek, aby 
byla lokalita vyloučena z těchto důvodů: pozemky jsou odtržené od obytné zástavby, výrazně 
vybíhají do krajiny do kontaktu s I. zónou CHKO a s EVL Bílé stráně u Litoměřic, záměr je také 
v rozporu s ochranou zvláště chráněných živočichů, nezohledňuje nebezpečí sesuvu, zasahuje 
z velké části do RBC 1269 Bílé stráně a je potenciálním zdrojem dalších negativních vlivů sou-
visejících se zástavbou (šíření nepůvodních druhů, zvýšená zátěž území přílišnou návštěv-
ností, nebezpečím skládek atd. V tomto názoru je dotčený orgán zcela konzistentní od roku 
2008, kdy se projednával koncept nového územního plánu a kdy také došlo ke zjištění nových 
skutečností. Celou tuto historii lokality shrnul a všechny limity předmětného území shrnul 
a dopady případného vymezení zastavitelné plochy vyhodnotil úřad územního plánování 
a implicitně považuje lokalitu za nevhodnou k zástavbě, explicitně pak ale plní požadavek za-
stupitelstva obce na zařazení lokality do změny (resp. na její posouzení). 

 Vliv na urbanistickou koncepci   
Na jednu stranu se lokalita jeví jako velmi jednoduchá zástavba jednou řadou domů, na dru-
hou stranu by byly dopady tohoto řešení daleko širší: na plochy přírodní, na ochranu přírod-
ních a krajinářských hodnot, na systém dopravy v okolí, na budoucí funkci přilehlých 
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rekreačních ploch zahrádek atd. Podstatně by se měnila urbanistická koncepce nejen samotné 
lokality, ale širšího okolí. Je tedy otázkou, je-li možné takovou změnu koncepce vůbec řešit 
změnou územního plánu, tedy není-li potřeba řešení požadovat až po novém územním plánu. 

 Urbanistické důvody  
Litoměřice jsou kompaktním městem s uzavřenou urbanistickou strukturou a také nové za-
stavitelné plochy jsou navrženy v kompaktních plochách, které mj. vedou k racionálně využi-
tým investicím v dopravní a technické infrastruktuře. V této lokalitě by způsob zástavby 
představoval typ, který není městu vlastní, který se nikde jinde neobjevuje, nectí stávající způ-
sob a charakter zástavby. Lokalita je odtržena od stávající zástavby a zástavba nová by vybí-
hala daleko do krajiny (navíc chráněné). Obtížně by také bylo možné naplnit požadavek § 22 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., který stanovuje nejmenší šíři veřejného prostranství, jehož součástí 
je pozemní komunikace zpřístupňující pozemky rodinných domů, na 8 m. Možnost sdružení 
komunikace obsluhující sousední rekreační zahrádky s touto novou komunikací (veřejným 
prostorem) není reálná: je zde výrazný příčný terénní zlom – terénní úpravy by představovaly 
velmi tvrdý zásah do krajiny (navíc v terénu s potenciálními sesuvy) s dopadem i na rekreační 
funkce vedlejších zahrádek (ztráta intimity…). Ani druhá varianta, tedy že by nové veřejné 
prostranství vzniklo na terénní hraně, odděleně od stávající cesty, není ideální. Dopad pří-
padné zástavby na rekreační lokalitu zahrádek je také zjevný: ztráta intimity, narušení rekre-
ačních funkcí, resp. jistý tlak ne přeměnu zahrádek na plochy pro bydlení. 

 Plocha je dotčena významnými limity ve využití území: 1. nebezpečí sesuvu – plocha leží ve 
svážném území a je zde Českou geologickou službou evidováno sesuvné území (viz údaje 
o území v ÚAP); 2. limit nadzemního vedení VN elektrické energie; 3. vymezené regionální bio–
centrum (plochy přírodní). 

 Předmětná lokalita se nachází ve IV. zóně CHKO. AOPK stanovila obecné požadavky k zadání 
územních plánů (jsou přílohou ke zprávě o uplatňování územního plánu). Je zde několik poža-
davků, které lokalita nesplňuje, zejm. tyto: urbanistickou koncepci přizpůsobit dochovanému 
charakteru sídla, resp. jeho částí; podporovat soustředění nové zástavby ve stávajících sou-
visle zastavěných částech sídla a bezprostřední návaznosti na toto území; respektovat prvky 
ÚSES; vyloučit, příp. minimalizovat návrhy nových komunikací pro zpřístupnění nových zasta-
vitelných ploch a obecně mimo zastavěné území. Dále se odkazuje na Hodnocení krajinného 
rázu (Kinský, 2000) a požaduje se promítnutí zásad ochrany krajinného rázu do podmínek pro-
storového uspořádání a podmínek ochrany krajinného rázu. V tomto materiálu se jedno-
značně požaduje: „Nepřipouštět vznik dalších podružných technických dominant v okrajových 
částech KP, znehodnocujících pohledy na historické jádro města. Chránit panorama přilehlé 
části Litoměřického středohoří, uplatňující se v dálkových pohledech z Terezínské kotliny 
a podřipského Polabí. (…) Odmítat další stavební aktivity severně od města, směřující blíže 
k NPP Bílé stráně.“  

 

Prověření změny funkčního využití pozemků č. 4155/1 a 4155/2 v k. ú. Litoměřice z ploch RZ – plochy individuální 
rekreace – zahrádkářské osady na BI – plochy bydlení individuální v rodinných domech – městské (viz žádost 8 
v kapitole D.1 Zprávy). 
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Změna využití jmenovaných pozemků byla prověřena a v návrhu vymezena jako plocha Z03.5 – Před-
městí. Viz kapitolu 9 „Komplexní zdůvodnění…“ a odst. 3 „Urbanistická koncepce“, kde je plocha odů-
vodněna. 

 

Prověření změny funkčního využití pozemku 3408/51 z ploch TO - Technické služby a zabezpečení na plochu umož-
ňující realizaci obchodu, skladu, restaurace, kavárny, nebo cukrárny, přičemž uvedené bude případně řešeno 
i včetně navazujících kontextuálních ploch (viz žádost 10 v kapitole D.1 Zprávy). 

Změna využití jmenovaných pozemků byla prověřena a v návrhu vymezena jako plocha Z03.4 – Neru-
dova. Viz kapitolu 9 „Komplexní zdůvodnění…“ a odst. 3 „Urbanistická koncepce“, kde je plocha odů-
vodněna. 

 

5) V souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona se zaktualizuje hranice zastavěného území 

Hranice zastavěného území byla aktualizována. 

6) Vzhledem k poloze obce v území se zvýšenou ochranou přírody a krajiny (IV. a I. zóna CHKO České 
středohoří) zohlední projektant při řešení návrhu změny ÚP soubor požadavků Správy CHKO České 
středohoří „Obecné požadavky Agentury k zadání územních plánu“, které jsou součástí této Zprávy 
jako Příloha č. 1. 

„Obecné požadavky Agentury k zadání územních plánů“ jsou, předpokládáme, promítnuty do zprávy 
o uplatňování územního plánu, která zároveň slouží jako zadání změny. Nicméně i tak lze konstatovat, 
že všechny záležitosti řešené změnou územního plánu jsou s těmito požadavky v souladu – vzhledem 
k tomu, že jde o plochy v zastavěném území, pak jde především o požadavky na plošné a prostorové 
uspořádání území, sledující primárně význam dochovaného charakteru sídla a obvyklého uspořádání 
ploch v sídle. 

 

7) Dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ze dne 1. 10. 1996 č. j. OOLP/1067/96 od-
nímání půdy ze zemědělského půdního fondu budou případné nové návrhy jednotlivých lokalit zá-
borů zemědělské půdy v tabulkové a textové části vyhodnocení zpracovány a bilancovány jak 
v zastavěném území obce, tak mimo zastavěné území obce. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF je uvedeno v kapitole 14. 

 

Eb) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutné prověřit 

Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv nebyly stanoveny. 

 

Ec) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opat-
ření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

Požadavky na prověření vymezení nových veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, 
pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo nebyly stanoveny. 

Nedochází ke změně v ÚP. 
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Dle pokynu v kapitole Ea bodu 2) bude v rámci zpracování návrhu ÚPD uvedeno do souladu se ZÚR ÚK názvosloví 
VPO a VPS, které vyplývají z nadřazené ÚPD. 

Územní plán má vlastní systém pojmenování a číslování VPS a VPO v ucelených číselných řadách. Není 
vhodné do tohoto systému zasahovat. Je tedy ponechán, pouze ve výrokové části v přehledné tabulce 
VPS a VPO jsou doplněny případně pozměněny popisy, tak aby byl uveden soulad se ZÚR. V dokumen-
taci právního stavu/úplného znění bude správné značení všech prvků ÚSES doplněno do výkresu VPS 
a VPO, a to pouze v doprovodné tabulce (samotný výkres je v pořádku). 

 

Ed) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změ-
nách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavře-
ním dohody o parcelaci 

V rámci zpracování návrhu změny ÚP bude prověřeno zahrnutí ploch označených v platném ÚP jako RI – individu-
ální rekreace – chatové lokality navazujících východně na vymezenou lokalitu 9 – Bílé stráně, situovaných na úpatí 
Mostné hory, do území, v rámci kterého bude podmínkou pro rozhodování v území pořízení územní studie a zapsání 
v evidenci územně plánovací činnosti. Respektive podmínka zpracování územní studie bude rozšířena z lokality 9 
i na zmíněné území s tím, že cílem je stabilizace území využívaného k rekreaci. 

Stabilizaci území využívaného k rekreaci může zajistit leda územní plán a stavební úřad, který jej bude 
ve svých rozhodnutích respektovat. Územní studie je pouze územně plánovacím podkladem, která 
může sloužit při rozhodování v území, ale bez právní relevance, a navíc stejně nesmí být v rozporu 
s územním plánem. Rozšiřovat plochu pro zpracování územní studie je tedy irelevantní vůči stabilizaci 
plochy pro rekreaci, která má přesně určené regulativy. Z požadavku vyplývá, že studie pro plochu 9, 
což má být podmínkou k rozhodování v území, dosud nebyla vypracována, a přesto už v této ploše 
dochází k výstavbě rodinných domů (v řízeních před schválením povinnosti studie), a to právě v ne-
jexponovanějších polohách, jež chce studie ochránit (požadavek panoramatických pohledů atd.). 

 

Ee) Požadavky na zpracování variant řešení 

Nebyla stanovena potřeba zpracování variant. 

 

Ef) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odů-
vodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Návrh změny územního plánu bude odevzdán v počtu 2 tiskových vyhotovení pro posouzení návrhu změny územ-
ního plánu krajským úřadem a pro společné jednání podle ustanovení § 50 stavebního zákona, a dále 1 upravené 
paré územně plánovací dokumentace pro řízení o územním plánu podle § 52 stavebního zákona. Změna územního 
plánu vydaná podle § 54 stavebního zákona bude odevzdána ve 3 tiskových vyhotoveních. 

Požadavek je plněn v každé etapě pořízení změny ÚP. 

Textová část změny územního plánu a textová část odůvodnění změny územního plánu bude zpracována v rozsahu 
přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

Textová část změny je uspořádána podle metodického doporučení MMR a ÚÚR „Změna územního 
plánu – obsah“ (2014) a je také respektována příloha č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ze dne 1. 10. 1996 č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy 
ze zemědělského půdního fondu budou návrhy jednotlivých lokalit záborů zemědělské půdy v tabulkové a textové 
části vyhodnocení zpracovány a bilancovány jak v zastavěném území obce, tak mimo zastavěné území obce. 
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Vyhodnocení je obsaženo v kapitole č. 14. 

Výkresy budou zpracovány digitálně nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy (výkres širších vztahů 
bude zpracován v měřítku ZÚR) a budou vydány v následujících měřítcích: 
grafická část změny územního plánu: 
- výkres základního členění území 1 : 5 000 
- hlavní výkres (vč. měněných dílčích výkresů) 1 : 5 000 
- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 
grafická část odůvodnění změny územního plánu: 
- koordinační výkres 1 : 5 000 
- výkres širších vztahů 1 : 100 000 
- výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

Všechny výkresy (výřezy) jsou zpracovány nad katastrální mapou a tištěny v měřítku 1 : 5 000. Výkres 
širších vztahů se nezpracovává, ve změně ÚP řešené plochy jsou situovány v zastavěném území, ne-
mají žádnou vazbu k hranicím obce, nevyžadují koordinaci v širších územních vazbách. 

Výkresová část dokumentace bude obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. Souřadnicový systém jednotný 
pro všechny výkresy bude S-JTSK. 

Výkresy jsou zpracovány v S-JTSK. 

Výsledný návrh změny územního plánu bude předán kromě tištěné podoby i na datovém nosiči ve formátu *.pdf 
spolu s elektronickou podobou výkresů ve standardním vektorovém formátu (*.dgn, *.dwg nebo *.shp). 

Bude v příslušné etapě prací splněno. 

Návrh změny územního plánu (textová i grafická část) bude opatřen předtištěným „Záznamem o účinnosti“, který 
bude pořizovatelem doplněn po vydání dokumentace. Grafickou podobu „Záznamu o účinnosti“ předá pořizovatel 
projektantovi v průběhu procesu pořizování změny územního plánu. 

Týká se dokumentace pro vydání. 

Projektantem bude následně vypracována grafická část právního stavu územního plánu po vydané změně a ta 
bude odevzdána ve 3 tiskových vyhotoveních, které budou dle potřeby obsahovat: 
- výkres základního členění území 
- hlavní výkres (vč. změněných dílčích výkresů) 
- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
- koordinační výkres 
Jednotné měřítko pro tyto výkresy bude 1 : 5 000. 

Právní stav bude vypracován po vydání této změny ÚP.  

Pořizovatel dále požaduje, aby v průběhu prací na návrhu změny územního plánu projektant změnu územního 
plánu v její rozpracovanosti konzultoval s pořizovatelem a určeným zastupitelem. 

Konzultace probíhají průběžně podle potřeby. 

 

Eg) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území 

Krajský úřad Ústeckého kraje ve svém stanovisku ze dne 9. 2. 2016 s č. j. 3912/ZPZ/2015/SEA konstatuje, že z po-
souzení obsahu Zprávy o uplatňování územního plánu a na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o po-
suzování vlivů na životní prostředí provedl zdejší odbor jako příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí , ve znění pozdějších předpisů zjišťovací řízení podle § 10i odst. 2 se závěrem, 
že není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se nezpracovává. 
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13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním 
potřeby jejich vymezení 

Změna ÚP Litoměřic žádnou takovou záležitost neobsahuje. 

 

 

14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

Zemědělský půdní fond 

Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu bylo provedeno dle § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., 
přílohy č. 3 uvedené vyhlášky a přizpůsobeno společnému metodickému doporučení Odboru územ-
ního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011 a ve 
znění aktualizace ze srpna 2013. 

 

Údaje o rozsahu požadovaných ploch a podílu ZPF dle kultur a tříd ochrany 

Zábory v jednotlivých navržených plochách spolu s údaji o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy 
jsou podrobně uvedeny v následujících tabulkách (všechny předpokládané zábory změny č. 3 ÚP Lito-
měřice jsou pouze na katastrálním území Litoměřice). Čísla záborů odpovídají číslům navrhovaných 
lokalit.  

Vyhodnocení lze považovat jen za informativní, neboť všechny lokality leží v zastavěném území, jsou 
zastavitelné podle územního plánu a touto změnou jen dochází ke změně ve způsobu jejich využití. 

 

Zábor ZPF dle tříd ochrany 

Hranice BPEJ s jejich označením a uvedenou třídou ochrany jsou uvedeny ve výkresu O.3. 

Katastrální území: Litoměřice 

Číslo 
lokality 

Plocha 
lokality 

(ha) 
Způsob využití lokality 

Celkový 
zábor 

ZPF (ha) 

Zábor ZPF 
podle 

jednotlivých 
kultur (ha) 

Zábor ZPF podle tříd 
ochrany (ha) 

Zařazení 
do BPEJ 

Zasta-
věné 

území 
zahrada I V 

Z03.5 0,05 
Plochy bydlení individuál-
ního v rodinných domech 0,04 0,04  0,04  ano 

Plochy pro bydlení celkem 0,04   

Z03.2 0,16 
Plochy smíšeného využití 
městského typu 

0,14 0,14 0,14   ano 

Plochy smíšeného využití městského typu 
celkem 0,14      

Z03.1 0,83 Plochy komerčních areálů 0,16 0,16 0,16   ano
Plochy komerčních areálů celkem 0,16   
ZÁBOR ZPF CELKEM 0,34 0,34 0,30 0,04  
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Údaje o areálech a objektech zemědělské výroby 

Zemědělských areálů se změny č. 3 ÚP Litoměřice netýká. 

 

Údaje o ÚSES 

Koncepce územního systému ekologické stability se změnou č. 3 ÚP Litoměřice nemění. 

 

Odůvodnění navrhovaného řešení 

Jsou zde uvedeny lokality řešené změnou č. 3 územního plánu Litoměřice. Všechny lokality jsou uvnitř 
zastavěného území vymezeného ÚP Litoměřice. 

 Lokalita Z03.1: Plocha komerčních areálů – velkoprodejen a marketů. Zábory ZPF pro lokalitu jsou 
na kvalitativní třídě ochrany 1. Jde o plně urbanizované plochy, uvedená zahrada dávno neslouží 
svému účelu, jde o veřejné prostranství s funkcemi především dopravními (parkoviště) a tedy 
vlastně nesoulad údajů v katastru se skutečností. 

 Lokalita Z03.2: Plocha smíšeného využití území městského typu. Zábory ZPF pro lokalitu jsou na 
kvalitativní třídě ochrany 1. 

 Lokalita Z03.3: Plocha drobné výroby a výrobních služeb – nepodléhá záboru ZPF (plocha ostatní 
v KN). 

 Lokalita Z03.4: Plocha smíšeného využití území městského typu – nepodléhá záboru ZPF (plocha 
zastavěná a ostatní v KN). 

 Lokalita Z03.5: Plocha bydlení individuálního v rodinných domech. Zábory ZPF pro ni jsou na kva-
litativní třídě ochrany 5. Rodinný dům je už v ploše vystavěn, a tak zahrada bude nadále sloužit 
tomuto účelu, de facto tedy k záboru nedochází. 

 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Lesní půdní fond není změnou č. 3 ÚP Litoměřice dotčen. 

 

Celková rekapitulace změny č. 3 ÚP Litoměřice 

Celková výměra lokalit 1,88 ha 

Nepodléhá vyhodnocení (lokality Z03.3, Z03.4, části lokalit Z03.1, Z03.2 a Z03.5) 1,54 ha 

Výměra ZPF podléhající vyhodnocení 0,34 ha 

z toho uvnitř zastavěného území 0,34 ha 

z toho výměra půd s 1. a 2. třídou ochrany 0,30 ha 

z toho výměra půd se 3. až 5. třídou ochrany 0,04 ha 

Výměra záboru PUPFL 0,00 ha 
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15. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 

Rozhodnutí o námitkách uplatněných v řízení dle § 52 stavebního zákona ve stanovené lhůtě: 

 Povodí Labe, státní podnik, doručeno dne 18. 11. 2021 

„Předmětem změny jsou lokality přestavby: 

Z03.1 – Na soutoku – návrhová plocha OK.1 – komerční areály – velkoprodejny, markety, 
Z03.2 – Žernosecká – návrhová plocha SM – smíšené využití území městského typu, 
Z03.3 – Plešivecká – Kamýcká – návrhová plocha VD – drobná výroba a výrobní služby, 
Z03.4 – Nerudova – návrhová plochza SM – smíšené využití území městského typu, 
Z03.5 – Předměstí – návrhová plocha BI – bydlení v rodinných domech – městské, 
a dále vymezení koridoru železniční dopravy C-E61 na železniční trati 072 Děčín-Ústín nad La-
bem-Štětí v šíři 60 m pro její optimalizaci. 

Vyjádření správce povodí: 

Plocha Z03.1 se nachází ve stanoveném záplavovém území Q100 vodního toku Labe, v území 
s vysokým a středním povodňovým ohrožením. 

Upozorňujeme, že pro oblasti s významným povodňovým rizikem byly zpracovány mapy po-
vodňového nebezpečí a povodňových rizik, které vycházejí z míry ohrožení území povodňo-
vým nebezpečím a kategorií zranitelnosti daného území. Kategorie povodňového ohrožení ve 
vazbě na příslušný typ využití území a doporučení vycházející z tabulky Klasifikace ohrožení 
vyjadřují hodnotu přijatelného rizika. Povodňové riziko je jedním z limitů využití území.“ 

Rozhodnutí o námitce: Námitce je vyhověno. 

Odůvodnění: 

V souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky proti návrhu územního plánu mohou podat 
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 
veřejnosti. Povodí Labe, státní podnik, vystupuje v rámci projednání platné územně plánovací 
dokumentaci jako oprávněný investor, a to v souladu s § 23a stavebního zákona. Z uvedených 
důvodu pořizovatel naložil s podáním jako s námitkou. 

Lokalita Z03.1, respektive pozemky a části pozemků, které se v lokalitě nachází, jsou v sou-
časně platné územně plánovací dokumentaci, kterou je Územní plán Litoměřice ve znění po 
změně č. 2, zahrnuty do zastavěného území, konkrétně do ploch s rozdílným způsobem využití 
označených jako OK – komerční vybavenost se změnou. Předmětem změny územního plánu 
v tomto případě je změna stavové plochy OK – komerční vybavenost na návrhovou plochu 
OK.1 – komerční areály – velkoprodejny, markety. V rámci řízení o návrhu změny územního 
plánu Litoměřice dle § 50 stavebního zákona dotčený orgán Krajský úřad Ústeckého kraje, od-
bor životního prostředí a zemědělství, z hlediska vodního hospodářství uplatnil stanovisko do-
ručené dne 10. 1. 2018, č. j. MULTM/0002597/18/ROZ a v rámci vyhodnocení stanoviska 
a konzultace pořizovatele s dotčeným orgánem vyplynul výsledek, že s návrhem změny lze 
souhlasit. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu ve svém 
stanovisku doručeném dne 21. 8. 2019 s č. j. MULTM/0056378/19/ROZ/MKř potvrdil, že po do-
plnění odůvodnění lokality Z03.1 tento záměr není v rozporu s prioritami nadřazené územně 
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plánovací dokumentace a že lze s pořizováním změny pokračovat. V rámci lokality Z03.1 je 
mimo jiné na základě územního rozhodnutí s č. j. 0043451/15/SÚ/EBř ze dne 21. 7. 2015 po-
volena a zahájena výstavba dvou objektů. Objekt 01 – prodejna a sklady (š × d × v 16 × 70 × 
7,2 m) a objekt 02 – přístavba prodejny – kanceláře (8,8 × 15 × 4,75 m). Předmětem změny 
územního plánu tak v tomto případě je změna možností využití již povolených a částečně zre-
alizovaných objektů. Požadavek změny je uplatněn z důvodu potřeby navýšení výměry prodej-
ních ploch, což připouští regulativy pro plochy OK.1 (hlavní využití velkoplošný maloobchod nad 
150 m2 prod. plochy). Platná územně plánovací dokumentace upozorňuje, že v rámci ploch 
v záplavovém území Q100 – bude kromě regulativů stanovených územním plánem nezbytné 
respektovat podmínky vodoprávního úřadu a správy povodí. Pozemky jsou využitelné jen 
v souladu s aktuálně platnou legislativou. V souladu s uvedenými regulativy byla v lokalitě po-
volena výstavba, viz výše. Námitce je tedy vyhověno tak, že zpracovatel návrhu změny územ-
ního plánu náležitě odůvodnil příslušnou požadovanou změnu a příslušné dotčené orgány ve 
svých stanoviscích neuplatnily k tomuto záměru nesouhlas.  

 

Po stanovené lhůtě byly v řízení dle § 52 stavebního zákona uplatněny následující námitky: 

Po stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky nebo připomínky. 

 

 

16. Vyhodnocení připomínek 

Ve stanovené lhůtě byly uplatněny následující připomínky: 

 Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, ze dne 14. 12. 2017 zn. 49711/2017-
SĎC-G5-O26, MěÚ v Litoměřicích dne 19. 12. 2017, č. j. MULTM/0079536/17/ROZ 

Připomínka: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), vznikla na základě zákona 
č. 77/2002 Sb., hospodaří s majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní cesta 
a plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj 
železniční dopravní cesty. Vyjádření SžDC se zároveň stává podkladem pro zpracování koordi-
novaného stanoviska Ministerstva dopravy, které je v procesu územního plánování dotčeným 
orgánem podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb. 

Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme následující vyjádření: 

Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná železniční trat' č. 072 Ústí nad Labem —
Lysá nad Labem, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do kate-
gorie dráhy celostátní. Dále je řešeným územím vedena jednokolejná neelektrizovaná želez-
niční trat' č. 087 Lovosice —Česká Lípa, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, zařazena do kategorie dráhy regionální. Požadujeme respektovat ochranné pásmo 
dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách. 
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V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy (lo-
kalita Z03.4) požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlu-
kové limity, do funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším 
stupni projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku 
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 

Pro informaci uvádíme, že se připravuje stavba Revitalizace trati Lovosice — Česká Lípa s před-
pokládaným termínem realizace v letech 2020 — 2022. Na této železniční trati se rovněž plá-
nuje elektrizace, která se bude prověřovat. Dále se připravuje optimalizace trati č. 072 
s předpokládaným termínem zahájení stavby v roce 2021. 

Vyhodnocení: Dotčeným orgánem ve smyslu § 77 odst. 1) zákona č. 258/2000 Sb., zákon 
o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů je Krajská hygienická stanice, která 
uplatnila stanovisko ze dne 10. 1. 2018 s č. j. KHSUL 1474/2018 (doručeno 10. 1. 2018 s č. j. 
MULTM/0002496/18/ROZ) se souhlasem bez připomínek. I k vymezení lokality Z03.4 tento do-
tčený orgán neuplatnil tedy připomínky či nesouhlas. Požadavek na zařazení podmínky ve 
znění „v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné 
hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech“ 
se navíc týká až řízení, která procesně následují pro každou konkrétní stavbu. Proto nelze tuto 
podmínku do návrhu změny ÚP zařadit. 

Upozornění na přípravu revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa a optimalizaci trati č. 072 je 
vzato na vědomí. Toto obecné tvrzení však není vztaženo ke konkrétním záměrům prověřova-
ným v rámci návrhu změny ÚP Litoměřice. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plá-
nování a stavebního řádu jako příslušný orgán územního plánování vydal k záměru 
„Optimalizace traťového úseku Litoměřice d. n. (včetně) – Ústí nad Labem Střekov (mimo)“ zá-
vazné stanovisko ze dne 7. 1. 2019 s č. j. KUUK/2890/2019/UPS se závěrem, že záměr je pří-
pustný za podmínky, že bude realizován v souladu s částí přípravné dokumentace nazvané: 
Optimalizace traťového úseku Litoměřice d. n. (včetně) – Ústí n. L. Střekov (mimo), výkres C.1 
Přehledná situace oblasti stavby (zpracováno v 02/2018), od zpracovatele STRABAG Rail a. s., 
Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov. V odůvodnění tohoto závazného sta-
noviska je vyhodnocen soulad s Územním plánem Litoměřice ve znění po změně č.2 se závě-
rem, že „Záměr je dle platného územního plánu města umístěn zcela do ploch se stanoveným 
funkčním využitím „PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY“ označené indexem (DI). Hlavním vy-
užitím jsou mimo jiných typů dopravy i „trasy systému nadmístní železniční i silniční dopravy“. 
Realizace daného záměru je v uvedených plochách přípustná. Předmětem prověření v pořizo-
vané změně č.3 ÚP Litoměřice jsou záměry v rámci stávajícího zastavěného území, které neza-
sahují do ploch označených jako DI – plochy dopravní infrastruktury týkajících se železniční 
dopravy. 

 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 2. 1. 2018 zn. 29613-ŘSD-11110-2017, MěÚ v Litoměřicích 
dne 5. 1. 2018, č.j. MULTM/0001213/18/ROZ 

Připomínka: 
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ŘSD ČR zasílá následující připomínky k návrhu změny č. 3 územního plánu (dále jen ÚP) Lito-
měřice. 

ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, která vykonává vlast-
nická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu 
a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně 
orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává připomínky. 

V návrhu změny č. 3 ÚP Litoměřice je vymezena plocha 203.1 — NA SOUTOKU jako plocha ná-
vrhová OK. 1 — komerční areály — velkoprodejny, markety. Upozorňujeme, že dopravní ob-
sluha této plochy musí být řešena pomocí místní komunikace napojující se na silnici 1/15. 
S případnou obsluhou přímo ze silnice 1/15 nesouhlasíme. 

Vyhodnocení: Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil připomínku se zá-
věrem, že do kapitoly C01.2 bude pro lokalitu Z03.1 doplněn text ve znění „dopravní obsluha 
lokality bude řešena pomocí místní komunikace napojující se na silnici 1/15“. 

 

 České dráhy, a. s., ze dne 11. 1. 2018 č. j. 138/2018/O32, MěÚ v Litoměřicích dne 15. 1. 2018, 
č. j. MULTM/0003149/18/ROZ 

Připomínka: 

Návrh změny č. 3, Územního plánu Litoměřice je zpracován pro správní území obce, které za-
hrnuje katastrální území Litoměřice. Cílem Změny č. 3 je řešení návrhů na změny funkčního 
využití ploch podané ze strany vlastníků dotčených nemovitostí — lokality č. Z03.1 — Z03/5. 
V katastrálním území Litoměřice se nacházejí nemovitosti a zařízení ve vlastnictví subjektu 
České dráhy, a. s. (IČ 70994226), uvedené dle listu vlastnictví č. 7485 a evidované v příslušném 
katastru nemovitostí. Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) 
nebo v sousedství s dráhou upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění a jeho 
prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č. 177/1995 Sb. „stavební a technický řád drah" v plat-
ném znění.  

Ochranné pásmo dráhy (OPD) je územím se zvláštním režimem, jehož využití podléhá sou-
hlasu Drážního správního úřadu. OPD a podmínky využití vyplývají ze zákona č. 266/1994 Sb. 
Vyjádření z hlediska dotčení OPD přísluší vlastníku/správci a provozovateli dráhy, kterým je 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (IČ 70994234).  

Vyhodnocení: Správa železniční dopravní cesty, s. o., uplatnila připomínku v rámci projednání 
návrhu změny ze dne 14. 12. 2017 zn. 49711/2017-SĎC-G5-O26, MěÚ v Litoměřicích dne 19. 12. 
2017, č. j. MULTM/0079536/17/ROZ, viz výše. 

Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a. s., a SŽDC, státní organizací, úprava 
majetkoprávních vztahů v železničních stanicích. Jejich případnou úpravu doporučujeme řešit 
jen v nezbytně nutném rozsahu navrhovaných opatření a nikoliv změnou vlastnictví celých 
pozemků.  

Vyhodnocení: Předmětem pořizované změny není změna vlastnictví pozemků. Uvedené upo-
zornění je tedy vzato na vědomí, ale pro pořízení změny je bezpředmětné. 
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Mimo uvedené není ze strany Českých drah, a.s. k návrhu Změny č. 3 územního plánu Litomě-
řice námitek ani dalších připomínek. 

Vyhodnocení: Uvedené je vzato na vědomí. 

 

Vyhodnocení připomínek uplatněných v řízení dle § 50 stavebního zákona po stanovené lhůtě: 

Po stanovené lhůtě nebyly uplatněny připomínky. 

 

Vyhodnocení připomínek uplatněných v řízení dle § 52 stavebního zákona ve stanovené lhůtě: 

Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny připomínky. 

 

Vyhodnocení připomínek uplatněných v řízení dle § 52 stavebního zákona po stanovené lhůtě: 

Po stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné připomínky. 

 

 

17. Srovnávací text s vyznačením změn 

Text je uveden v příloze č. 1. Změny jsou indikovány po levé straně textu, vypuštěný text je vyznačen 
červeně a je přeškrtnutý, nový text modře s podtržením. 

 

 

II. GRAFICKÁ ČÁST 

Grafická část změny obsahuje koordinační výkres a výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 
Výkres širších vztahů se nezpracovává, neboť navrhované změny nemají takový vliv na širší vztahy, 
který lze ve výkresu vyjádřit. 
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PŘÍLOHA Č. 1: SROVNÁVACÍ TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN 
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A. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITOMĚŘIC 

I. Textová část | strana 3 

 

II. Grafická část  

 1 | Výkres základního členění území 

 2.1 | Hlavní výkres – urbanistická koncepce 

 S | Schéma ÚSES 
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A. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITOMĚŘIC 

Touto změnou se územní plán Litoměřic mění takto: 

 
 

I. TEXTOVÁ ČÁST 

1. V kapitole a. Vymezení zastavěného území se na konec textu přidává věta: „Hranice zastavěného 
území je změnou č. 3 územního plánu revidována k datu 07/2021.“ 

 

2. V kapitole c. Urbanistická koncepce v odrážce Základní členění města se ve výčtu území přestav-
bová (transformační) – převážně plochy uvnitř zastavěného území určené k jinému než stávají-
címu využití přidává tento seznam ploch řešených změnou: 

o Na soutoku [Z03.1] 
o Žernosecká [Z03.2] 
o Plešivecká–Kamýcká [Z03.3] 
o Nerudova [Z03.4] 
o Předměstí [Z03.5] 

 

3. V kapitole c.01.2. Plochy přestavby, kde za výčet lokalit – hlavních přestavbových ploch přidává 
tento text: 

lokalita Z03.1 – NA SOUTOKU 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

V lokalitě vymezené územním plánem pro stavové plochy OK – komerční vybavenost se změ-
nou č. 3 ÚP mění způsob využití pozemků na návrhovou plochu OK.1 – komerční areály – vel-
koprodejny, markety.  

 specifické podmínky využití: 
— dopravní obsluha lokality bude řešena pomocí místní komunikace napojující se na silnici 

I/15 
 

lokalita Z03.2 – ŽERNOSECKÁ 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

Z lokality vymezené územním plánem pro stavovou plochu VD – drobná výroba a výrobní 
služby se změnou č. 3 ÚP vyčleňuje návrhová plocha s rozdílným způsobem využití SM – smí-
šené využití území městského typu. 

 
lokalita Z03.3 – PLEŠIVECKÁ–KAMÝCKÁ 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

V lokalitě vymezené územním plánem pro stavové plochy SM – smíšené využití území měst-
ského typu se změnou č. 3 ÚP mění způsob využití pozemků na návrhovou plochu VD – drobná 
výroba a výrobní služby.  
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lokalita Z03.4 – NERUDOVA 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

Z lokality vymezené územním plánem pro plochy TO – technické služby a zabezpečení se změ-
nou č. 3 ÚP vyčleňuje návrhová plocha s rozdílným způsobem využití SM – smíšené využití 
území městského typu. 

 
lokalita Z02.5 – PŘEDMĚSTÍ 
 využití plochy (viz kód regulativu – kap. f): 

Z lokality vymezené územním plánem pro stavové plochy RZ – individuální rekreace – zahrád-
kářské osady se změnou č. 3 ÚP vyčleňuje návrhová plocha s rozdílným způsobem využití BI – 
bydlení v rodinných domech – městské. 

 

4. V kapitole d.02.2 Železniční doprava se přidává druhá odrážka tohoto znění: 

 Územní plán vymezuje koridor železniční dopravy C-E61 na železniční trati 072 Děčín–Ústí 
nad Labem–Štětí v šíři 60 m pro její optimalizaci. 

 

5. V kapitole e.02 Územní systém ekologické stability se v první odrážce slova „regionálního biocen-
tra RBC 33 „Ústí Ohře“ nahrazují textem: „nadregionálních a regionálních prvků ÚSES“. 

 

6. V kapitole e.02 Územní systém ekologické stability se zcela vypouští druhá odrážka s nadpisem 
Upřesnění prvků regionálního ÚSES. 

 

7. V kapitole e.02 Územní systém ekologické stability se za první odrážku přidává text:  

 Nadregionální a regionální prvky ÚSES:  
NRBK K 10 Stříbrný roh – Polabský luh, funkční 
NRBK K 11 Myslivna na Ohři – K 10, funkční 
NRBK K 12 Vědlice – K9, funkční 
NRBK K 13 Vědlice – Oblík, Raná, k založení 
RBC 005 Hradiště, Holý vrch, funkční 
RBC 023 Na Šancích, k založení 
RBC 1269 Bílé stráně, funkční 
RBC 1294 Ústí Ohře, funkční 

 

8. V kapitole e.02 Územní systém ekologické stability se text v části Lokální ÚSES mění takto: 

U LBC1 se text Nadregionálního biokoridoru „řeka Labe“ nahrazuje textem „NRBK 10“. 
LBC 7 / ZI se odstraňuje. 
LBC 8 / LT se odstraňuje. 
LBC 20 / PO se odstraňuje. 
LBK e / LT se odstraňuje. 
LBK e / LT se odstraňuje. 
LBK f / PO se odstraňuje. 
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LBK i / PO se odstraňuje. 
V odrážce začínající slovy „Plochy pro společenstva…“ se za slovo biocentrum vkládá text „1294“. 
V odrážce začínající slovem „Stanoviště“ se vypouští slovo „lokální“. 

 

9. V kapitole e.03 se v odrážce Soutok Labe a Ohře za zkratku RBC přidává číslo „1294“. 

 

10. V kapitole f. Plochy s rozdílným způsobem využití se u plochy Komerční areály – velkoprodejny, 
markety OK.1 se na závěr části b) prostorové uspořádání vkládá text: „Pro lokalitu Z03.1 je stano-
ven koeficient zeleně KZ = 030/0,50.“ 

 

11. V kapitole f. Plochy s rozdílným způsobem využití se u plochy Smíšené využití území městského 
typu SM se v hlavním využití do závorky ve druhé odrážce přidává text: „; u plochy Z03.4 se re-
gulativ nepoužije“. 

 

 
12. V kapitole g.01 Veřejně prospěšné stavby se v části dopravní infrastruktury přidává do tabulky 

tento poslední řádek: 

C-E61 Koridor pro optimalizaci železniční trati č. 072  Litoměřice 
 

13. V kapitole g.02 Veřejně prospěšná opatření se upravují texty ve sloupci „popis“ takto: 

V řádku S1 se text LBK e/LT „Šance“ nahrazuje textem „NRBK K 13“ a text LBC 8/LT se nahrazuje 
textem „RBC 023“. 

V řádku S2 se text LBK e/LT „Šance“ nahrazuje textem „NRBK K 13“ a text LBC 8/LT se nahrazuje 
textem „RBC 023“. 

V řádku S3 se text LBK f/PO „K Miřejovicím“ nahrazuje textem „NRBK K 13“ a text LBC 20/PO se 
nahrazuje textem „RBC 1269“. 

V řádku S4 se text LBK i/PO „K Plešivci“ nahrazuje textem „NRBK K 13“. 

V řádku S5 se číslo 33 nahrazuje číslem „1294“. 

 

 

 

II. GRAFICKÁ ČÁST 

Grafická část změny obsahuje výřezy obsahující měněné části územního plánu: 1. výkres základního 
členění území, 2.1 hlavní výkres – urbanistická koncepce a S schéma ÚSES.  
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plochy řešené změnou č. 3 ÚP Litoměřice
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 10

Název bodu: Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 4040 v k.ú.
Litoměřice

Zodpovídá: Ing. Venuše Brunclíková MBA
Zpracoval/a/i: Ing. Michal Kříž

Důvodová zpráva:
Pro pozemek parc. č. 4040 v k.ú. Litoměřice bylo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zřízeno vydáním
současně platného Územního plánu Litoměřice, respektive jeho změn, předkupní právo pro Město
Litoměřice. Zřízeno bylo z důvodu vymezení veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury
označené jako D7 - Místní propojovací komunikace v prostoru Za Plynárnou, viz příloha VPS.pdf,
VPS1.pdf, UP.pdf a ORTO.pdf. Pro některé pozemky v lokalitě již není předkupní právo evidováno.
Např. o zrušení předkupního práva pro pozemky parc. č. 4044, 4045 a 4046/1 vše v k.ú. Litoměřice
rozhodlo ZM Litoměřice na svém zasednání dne 25.4.2013 pod usnesením 81/3/2013. V příloze
VPS2.pdf a VPS3.pdf je znázorněn stav evidence předkupních práv dle § 101 stavebního zákona.
Údaje vychází z evidence katastru nemovitostí k datu 8.4.2022. Pro záměr veřejně prospěšné stavby
není dosud zpracována žádná podrobnější dokumentace prověřující konkrétní trasu.  Vzhledem k
tomu, že na některé pozemky již není evidováno předkupní právo pro daný záměr, je pravděpodobné,
že případný záměr realizace veřejně prospěšné stavby bude situován více jižně a nebude muset
zasahovat do stávajících zahrad situovaných při silnici I/15 (ulice Českolipská).
Případné zrušení předkupního práva nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh usnesení:

usnesení č. 33/3/2022

ZM schvaluje zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 4040 v k.ú. Litoměřice.

Příloha č. 1: ORTO.pdf
Příloha č. 2: UP.pdf
Příloha č. 3: VPS.pdf
Příloha č. 4: VPS1.pdf
Příloha č. 5: VPS2.pdf
Příloha č. 6: VPS3.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Mgr. Václav Červín

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1181?name=ORTO.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1182?name=UP.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1183?name=VPS.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1184?name=VPS1.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1185?name=VPS2.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1186?name=VPS3.pdf
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 11

Název bodu: Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY
v Litoměřicích v roce 2022 - dotace nad 50 tis. Kč

Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Dagmar Zelená

Důvodová zpráva:
Dotační program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok
2022 - schválená alokace finančních prostředků pro rok 2022 ve výši 630tis Kč.

V prosinci 2021 byl městem Litoměřice vyhlášen dotační Program podpory celoroční činnosti
subjektů v oblasti kultury v Litoměřicích pro rok 2022 resp.
https://www.litomerice.cz/dotace#program-podpory-celorocni-cinnosti-subjektu-v-oblasti-kultury-v-lit
omericich-pro-rok-2022  (dále jen "Program").
 
Celkem bylo ve stanovené lhůtě přijato do Programu 18 žádostí o poskytnutí dotace, z nichž 5
převyšuje požadovanou částku dotace ve výši 50 tis. Kč.

Tyto  v souladu s § 85 bod c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění předkládá odbor
ŠKSaPP  v podobě návrhu komise kultury při RM ze dne 23. 2. 2022 zastupitelstvu města ke
schválení (viz příloha orig. zápisu).

Komise kultury při RM na svém jednání dne 23. 2. 2022  všechny předložené žádosti vyhodnotila v
souladu s kritérii pro hodnocení přijatých žádostí re čl. 6 "Programu" resp:

6. Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace:

- tradice spolku, úspěšná reprezentace na soutěžích
- členská základna – upřednostněny budou spolky s dětskou/mládežnickou základnou
- koncepce a rozsah činnosti pro rok 2022-divácká návštěvnost
- finanční náročnost oboru
- zajištění vícezdrojového financování spolku

Dopad do rozpočtu města:
ÚZ 3401/3400 – dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti kultury SR 630 tis. Kč

Návrh usnesení:

usnesení č. 34/3/2022

ZM schvaluje:
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací z Programu podpory celoroční
činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2022 (návrh viz příloha orig. zápisu). 
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).
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Příloha č. 1: 5._VzorovaVPS_dotace_na_cinnost_subjektu_v_oblasti_KULTURY_nad_50tis_ZM.pdf
Příloha č. 2: 4._Tabulka_navrh_dotace_na_cinnost_ZM_21_4_2022.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Mgr. Karel Krejza

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1124?name=5._VzorovaVPS_dotace_na_cinnost_subjektu_v_oblasti_KULTURY_nad_50tis_ZM.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1125?name=4._Tabulka_navrh_dotace_na_cinnost_ZM_21_4_2022.pdf
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Vzorová smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost subjektů v oblasti KULTURY 

v Litoměřicích nad 50 tisíc  
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS xxx/2022 

 
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
název spolku 
se sídlem ………. 
IČO: ………  
zastoupený ……… 
bankovní spojení: ……… 
číslo účtu: ………  
(dále jen příjemce) 
 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na základě pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory 
celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2022. 
 
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2022 (pronájmy prostor, 
cestovné na vystoupení, nákup vybavení k činnosti – vyjma dlouhodobého 
hmotného/nehmotného majetku, nákup a tisk propagačního materiálu, grafické práce, nákup 
drobného materiálu, ošacení sboru, výdaje na soustředění, a to doprava a ubytování, doprava 
filmů + licenční poplatky za zapůjčení filmů).  
 
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
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zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ………………..ze dne 21. 4. 
2022, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2022 jednorázovou účelovou dotaci na 
výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši ……………. Kč (slovy: …………….. korun českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. …………. vedeného u ………., nejpozději do 14 dnů od 
účinnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 15. 2. 2023. 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v  
Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli 
a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace 
povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního 
řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, 
změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, 
kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných 
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a na 
viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za finanční 
spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města 
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
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10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
 
11. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního 
vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových podkladech, předávacích 
protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Města 
Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním veškerých údajů týkajících se či 
souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek např. 
kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 
 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen 
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději 
do 15. 2. 2023.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti 
nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit podmínky 
k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění 
kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je 
tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům nebo 
zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení kontroly 
předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.   
 
 

      Čl. 6 
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Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků 
z této Smlouvy plynoucích. 
 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním převodem 
na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma 
smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména 
pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření 
této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje za 
finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace 
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vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až 
vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí 
být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytnutou 
dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je v souladu s platnými 
právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku následujícího po roce, na 
který byla dotace poskytnuta.  
 
 

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití 
nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená 
právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za 
neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému 
došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce 
dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků 
ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou 
právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel 
dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat 
k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, 
platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím 
stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil 
méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění 
bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje 
nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, 
platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod ve 
výši 400 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
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8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem 
a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce 
dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 
 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel 
dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 557/22/2020 ze dne 16. 11. 2020 v souladu 
s Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města Litoměřice užívání 
znaku a loga města Litoměřice při všech formách propagace projektů a celoročních činností 
subjektů, které jsou podpořeny dotacemi z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
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10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne ……………………    V Litoměřicích dne …………………….  
 
 
 
 
 
………………………………………………………     ……………………………………………………….. 
Město Litoměřice                                             název spolku 
zastoupené místostarostou                             zastoupený …….  
Mgr. Karlem Krejzou                                       



druh 

činnosti
Spolek IČO: Sídlo

požadovaná 

dotace 2022

návrh 2022 

KOMISE KK

1 sbor Občanské sdružení Puellae cantantes, z.s. 26518848 Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice 200 000 160 000

2 sbor Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s. 26548801 Boženy němcové 873/2, 412 01 Litoměřice 100 000 90 000

13 ostatní Institut kresby a grafiky, z.s. 6889280 Jezuitská 4/12a, 412 01 Litoměřice 150 000 60 000

14 ostatní Kulturní centrum Řehlovice z.s. 70200319 Na statku 20, 403 13 Řehlovice 90 000 40 000

18 kino Kinoklub Ostrov, z.s. 68954310 Svatováclavská 21/17, 412 01 Litoměřice 100 000 80 000

640 000 430 000

Poznámka

dotace nad 50 tis. Kč

dotace nad 50 tis. Kč
žádost o dotaci                  

nad 50 tis. Kč

dotace nad 50 tis. Kč

Návrh dotací z Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2022 RM 

                        DOTACE CELKEM

dotace nad 50 tis. Kč
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 12

Název bodu: Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2022
- dotace nad 50 tis. Kč

Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Dagmar Zelená

Důvodová zpráva:

V prosinci 2021 byl Městem Litoměřice vyhlášen dotační Program podpory v oblasti KULTURY v
Litoměřicích na rok 2022. Celkem bylo ve stanovené lhůtě přijato do Programu 30 žádostí, z nichž 9
žádostí  převyšuje požadovanou částku dotace ve výši 50 tisíc Kč. Tyto žádosti  předkládá odbor
ŠKSaPP v souladu s §85 bod c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění v podobě návrhu
komise kultury při RM ze dne 13. 4. 2022  zastupitelstvu města ke schválení (viz příloha orig.
zápisu).

Komise kultury při RM  na svém jednání dne 13. 4. 2022 všechny předložené žádosti vyhodnotila v
souladu s kritérii pro hodnocení přijatých žádostí re čl. 6 "Programu" resp.:
- naplňování cíle programu, rozšiřování kulturní nabídky města
- dopad na cílovou skupinu, zvýšení potenciálu cestovního ruchu
- originalita, vzorový projekt
- finanční stránka projektu
- dosavadní činnost žadatele
 a doporučila ZM schválit předložený návrh na přidělení dotací jednotlivým žadatelům.

Zároveň z důvodu rostoucích nákladů na dopravné, energie, nájmy prostor i materiál potřebný v
rámci jednotlivých akcí, předkládá odbor ŠKSaPP zastupitelstvu města návrh rozpočtového opatření
na navýšení alokace finančních prostředků pro tento program o 200tis Kč na celkovou výši 1.100tis
Kč - viz příloha orig. zápisu.

Návrh usnesení:

usnesení č. 35/3/2022

ZM schvaluje: a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací z Programu podpory v
oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2022 (návrh viz příloha orig. zápisu).   b) uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
(vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu). c) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig.
zápisu). 

Příloha č. 1: 5._VzorovaVPS_PO_program_podpory_KULTURA_2022_nad_50_tis_OK.pdf
Příloha č. 2: 5._VzorovaVPS_FO_program_podpory_KULTURA_2022_nad_50_tis_OK.pdf
Příloha č. 3: ZM_21_4_2022_kultura_dotacni_program_navyseni.pdf
Příloha č. 4: Dotace_KULTURA_navrh_ke_schv._do_ZM.pdf

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1164?name=5._VzorovaVPS_PO_program_podpory_KULTURA_2022_nad_50_tis_OK.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1165?name=5._VzorovaVPS_FO_program_podpory_KULTURA_2022_nad_50_tis_OK.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1167?name=ZM_21_4_2022_kultura_dotacni_program_navyseni.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1237?name=Dotace_KULTURA_navrh_ke_schv._do_ZM.pdf
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V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Mgr. Karel Krejza
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Vzorová smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory v oblasti KULTURY v 
Litoměřicích– právnické osoby a fyzické osoby podnikající nad 50 tis. Kč  

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/xxx/2022 

 
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené místostarostou Mg. Karlem Krejzou   
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
název spolku 
se sídlem ………. 
IČO: ………  
zastoupený ……… 
bankovní spojení: ……… 
číslo účtu: ………  
(dále jen příjemce) 
 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na základě pravidel pro poskytování dotací z „Programu podpory 
v oblasti KULTURY v Litoměřicích“ pro rok 2022. 
 
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany poskytovatele 
na částečnou úhradu výdajů přímo souvisejících s projektem …název projektu ……..., a to 
(honoráře, nákup drobného materiálu, nákup odměn a cen pro vítěze, pronájmy, půjčovné, 
dopravné, ubytování, grafické práce, propagace, tisk, tlumočení, zvuk, technika, OSA), který 
bude realizován od - do ……………… . 
 
3. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne příjemci 
kompenzaci nákladů vynaložených na projekt uvedený v Čl. 1 odst. 2. 

4. Dle podmínek vyhlášeného Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích může činit 
výše dotace maximálně 80 % celkových nákladů projektu.  
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Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ………… ze dne 21. 4. 2022, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2022 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši ……….. Kč (slovy: …………….. korun českých).  
 
2. Tato dotace bude splatná jednorázově na základě finančního vypořádání, které příjemce 
předloží poskytovateli do dvou měsíců od konání projektu, spolu s předepsaným formulářem 
žádosti o proplacení dotace. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu 
poskytovatele č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. …………………………. vedeného u ……………………., 
nejpozději do 14 dnů od předložení finančního vypořádání a od účinnosti této smlouvy, která 
bude splněna zveřejněním v ISRS podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).  
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v  
Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli 
a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace 
povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního 
řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, 
změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, 
kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných 
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a na 
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viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za finanční 
spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města 
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
 
11. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.   
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek např. 
kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 
 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nepředloží finanční vypořádání dotace do dvou měsíců od konání 
projektu, nebude dotace čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena. 
 
2. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, nevyužitá dotace nebude 
čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena. 
 
3. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel před vyplacením dotace zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti 
nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit podmínky 
k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění 
kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je 
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tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům nebo 
zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení kontroly 
předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.  
 

Čl. 6 
                                                  Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků 
z této Smlouvy plynoucích. 
 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním převodem 
na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma 
smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména 
pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření 
této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje za 
finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
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4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace 
vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až 
vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí 
být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytnutou 
dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je v souladu s platnými 
právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku následujícího po roce, na 
který byla dotace poskytnuta.  
 

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití 
nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená 
právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za 
neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému 
došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce 
dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků 
ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou 
právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel 
dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat 
k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, 
platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím 
stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil 
méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění 
bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje 
nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, 
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platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod ve 
výši 300 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem 
a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce 
dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel 
dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 557/22/2020 ze dne 16. 11. 2020 v souladu 
s Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města Litoměřice užívání 
znaku a loga města Litoměřice při všech formách propagace projektů a celoročních činností 
subjektů, které jsou podpořeny dotacemi z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv  (zákon 
o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS.  
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
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9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  
 
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS).  
 
 
V Litoměřicích dne ………………………………   V Litoměřicích dne ………………………………… 
 
  
 
 
………………………………………………………………….      ………………………………………………………………….. 
Město Litoměřice,                                        statutární zástupce 
zastoupené místostarostou                    název spolku 
Mgr. Karlem Krejzou                              
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Vzorová smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory v oblasti KULTURY  
 v Litoměřicích  – fyzické osoby nad 50 tis. Kč  

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/xxx/2022 

 
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
jméno příjmení 
nar.  ………. 
bytem ………  
bankovní spojení: ……… 
číslo účtu: ………  
(dále jen příjemce) 
 
 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na základě pravidel pro poskytování dotací z „Programu podpory 
v oblasti KULTURY v Litoměřicích“ pro rok 2022. 
 
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany poskytovatele 
na částečnou úhradu výdajů přímo souvisejících s projektem …název projektu ……..., a to 
(honoráře, nákup drobného materiálu, nákup odměn a cen pro vítěze, pronájmy, půjčovné, 
dopravné, ubytování, grafické práce, propagace, tisk, tlumočení, zvuk, technika, OSA), který 
bude realizován od - do ……………… . 
 
3. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne příjemci 
kompenzaci nákladů vynaložených na projekt uvedený v Čl. 1 odst. 2. 

4. Dle podmínek vyhlášeného Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích, může 
činit výše dotace maximálně 80 % celkových nákladů projektu.  
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Čl. 2 

Výše a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ………….. ze dne 21. 4. 2022, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2022 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši ……….. Kč (slovy: …………….. korun českých).  
 
2. Tato dotace bude splatná jednorázově na základě finančního vypořádání, které příjemce 
předloží poskytovateli do dvou měsíců od konání projektu, spolu s předepsaným formulářem 
žádosti o proplacení dotace. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu 
poskytovatele č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. …………………………vedeného u 
……………………….., nejpozději do 14 dnů od předložení finančního vypořádání a od účinnosti této 
smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).  
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v  
Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli 
a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace 
povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního 
řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 
 
5. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace. 
 
6. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, 
změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, 
kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
7. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných 
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a na 
viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za finanční 
spoluúčasti Města Litoměřice.  
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8. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města 
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
9. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
 
10. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.   
 
11. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek např. 
kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 
 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nepředloží finanční vypořádání dotace do dvou měsíců od konání 
projektu, nebude dotace čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena. 
 
2. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, nevyužitá dotace nebude 
čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena. 
 
3. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace. Příjemce dotace 
se tímto zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem 
osobám oprávněným k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je 
tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům nebo 
zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení kontroly 
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předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.   
 
 
Čl. 6 

                                                  Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků 
z této Smlouvy plynoucích. 
 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním převodem 
na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma 
smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména 
pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření 
této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje za 
finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
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účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace 
vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až 
vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí 
být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytnutou 
dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je v souladu s platnými 
právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku následujícího po roce, na 
který byla dotace poskytnuta.  
 
 

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití 
nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená 
právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za 
neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému 
došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce 
dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků 
ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou 
právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel 
dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat 
k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, 
platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím 
stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil 
méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění 
bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje 
nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, 
platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
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7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod ve 
výši 300 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem 
a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce 
dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel 
dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 557/22/2020 ze dne 16. 11. 2020 v souladu 
s Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města Litoměřice užívání 
znaku a loga města Litoměřice při všech formách propagace projektů a celoročních činností 
subjektů, které jsou podpořeny dotacemi z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS.  
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
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zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  
 
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS).  
 
 
V Litoměřicích dne …………………     V Litoměřicích dne ……………………. 
 
 
 
 
  
 
………………………………………………………       ……………………………………………………… 
Město Litoměřice                                         jméno příjmení 
zastoupené místostarostou                     bytem 
Mgr. Karlem Krejzou    



pro jednání ZM dne

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 87 064 760,21 200 000,00 87 264 760,21

87 064 760,21 200 000,00 87 264 760,21

původní změna nový

2 3401/3400 dotační program - oblast kultury 900 000,00 200 000,00 1 100 000,00

900 000,00 200 000,00 1 100 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Požadavek na zvýšení finanční alokace pro podporu v oblasti kultury - jednorázové akce - v roce 2022. Důvodem jsou rostoucí náklady na dopravné, energie, 

nájmy prostor i materiál potřebný v rámci jednotlivých akcí.

1 O finanční prostředky ve výši 200.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

21.4.2022

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO ZM

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

6.4.2022

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru



Pořadov

é číslo 

podání

Žadatel Adresa IČO Název projektu Termín realizace
Plánovaný 

rozpočet

Požadovaný 

příspěvek

Navržená 

dotace
Pozn.

2. Nadační fond Kalich
Velká Krajská 52/2,             

412 01 Litoměřice
27297781 Benefiční koncert pro hospic 31.05.2022 128 978 Kč 80 000 Kč 70 000 Kč

dotace nad          

50 tis. Kč

3.
Centrum pro náhradní rodinnou péči, 

o.p.s.
Kréta 158, Terezín,                 412 

01 Nové Kopisty 
26999234

12. ročník Divadelní benefice ochotnických 

souborů - Litoměřice
21. 10. - 23. 10. 2022 69 500 Kč 55 600 Kč 45 000 Kč

žádost o dotaci 

nad 50 tis. Kč

5.  Bezva parta s.r.o. 
Chlumova 206/21,               

130 00 Praha 3 Žižkov
5030943 Bezva Fest - Rodinný festival 2022 18.06.2022 2 100 000 Kč 300 000 Kč 150 000 Kč

dotace nad          

50 tis. Kč

13. Musica et Educatione z.s.
Dalimilova 1805/27,            412 

01 Litoměřice
1709968 10. ročník "Litoměřické svátky hudby" 26. 8. - 29. 8. 2022 1 785 000 Kč 200 000 Kč 125 000 Kč

dotace nad          

50 tis. Kč

14. Spolek ProLUKA z.s.
Škrétova 1961/2,                  412 

01 Litoměřice
22852697 Léto na tržnici 2022 1. 4. - 30. 9. 2022 150 000 Kč 100 000 Kč 80 000 Kč

dotace nad          

50 tis. Kč

15. Michal Hanzl
Palachova 666/32,              412 

01 Litoměřice
61360465 Pokořen - komorní festival na břehu Labe 29. - 30. 7. 2022 250 000 Kč 80 000 Kč 70 000 Kč

dotace nad          

50 tis. Kč

17. Spolek Pískovna
Palachova 641/43,              412 

01 Litoměřice
1630407 Hudební léto 2022 3. 6. - 30. 9. 2022 150 000 Kč 60 000 Kč 39 000 Kč

žádost o dotaci 

nad 50 tis. Kč

18. Spolek Pískovna
Palachova 641/43,              412 

01 Litoměřice
1630407 Grasselload 2022 30. - 31. 7. 2022 100 000 Kč 60 000 Kč 25 000 Kč

žádost o dotaci 

nad 50 tis. Kč

20. Bc. Šárka Hlaváčková Křížova 73/21,                       412 

01 Litoměřice
4917502

SAVE (D) SKATE: sportovně kulturní festival ku 

příležitosti otevření nového skateparku v 

Litoměřicích

10. 3. - 10. 8. 2022 140 000 Kč 90 000 Kč 40 000 Kč žádost o dotaci 

nad 50 tis. Kč

4 873 478 Kč 1 025 600 Kč 644 000 Kč

Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích rok 2022 - návrh dotací komise kultury při RM - Zastupitelstvo města - dotace nad 50 tis. Kč

Celkem
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 13

Název bodu: Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení pro obnovu hasičských
tradic, z.s.

Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Dagmar Zelená

Důvodová zpráva:
Individuální žádost Sdružení pro obnovu Hasičských tradic, z.s. ze dne 14. 3. 2022  týkající se
poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice v částce 300 tis. Kč na uskutečnění projektu:
Hasičské slavnosti Litoměřice 2022. Hasičské slavnosti se budou konat ve dnech 10. - 11. 6. 2022 na
Výstavišti Zahrada Čech Litoměřice, na Mírovém náměstí v Litoměřicích, v HZS Litoměřice a na
Lodním náměstí v Litoměřicích - žádost viz příloha originál zápisu.

Město Litoměřice pravidelně 1 x za 3 roky poskytuje dotaci na jeho konání, a to účelově schválenou
částkou v rozpočtu města.

Dopad do rozpočtu města:     
ÚZ 3401/3400  Hasičské slavnosti 300 000 Kč 

Návrh usnesení:

usnesení č. 36/3/2022

ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s., se
sídlem Tisá 470, 403 36 Tisá, IČO: 69291217 na uskutečnění projektu: „Hasičské slavnosti
Litoměřice 2022“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig.
zápisu).  

Příloha č. 1: 4._Sdruzeni_pro_obnovu_has_tradic_z_s_Zadost_o_dotaci_z_rozp_mesta_anonym.pdf
Příloha č. 2: 4._VPS_Sdruzeni_pro_obnovu_hasicskych_tradic_z_s_anonym.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Mgr. Karel Krejza

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1132?name=4._Sdruzeni_pro_obnovu_has_tradic_z_s_Zadost_o_dotaci_z_rozp_mesta_anonym.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1133?name=4._VPS_Sdruzeni_pro_obnovu_hasicskych_tradic_z_s_anonym.pdf
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Sdruženi pro obnovu hasičských tradic, z.s.

Název spolku
Tisá 470, 403 36 Tisá

Sídlo spolku
69291217

IČO spolku

jindřichem Hejdukem, předsedou
Zastoupený

702 012 221, info@hasicskeslavnosti.cz
Telefonické spojení + e-mail

Číslo účtu/bankovní spojení

300.000 Kč
Požadovaná výše dotace

Hasičské slavnosti Litoměřice 2022
Účel požadované dotace Kulturní program, ozvučení, foto a mediální výstupy,
(název projektu a položky, ostraha.
které se z poskytnuté dotace
budou hradit)

10. - 11. 06. 2022
Termín a místo konáni akce

Vlll. celorepublikový sraz hasičstva s výstavou historické
Odůvodnění žádosti o dotaci hasičské techniky, na které se město Litoměřice od

počátku podňí jako partner.
l Sraz dobrovolného hasičstva z ČR, Slovenska
l a ostatních sousedících států, určen pro odbornou
t
; i laickou veřejnost.
Ĺ Akce se pořádá od roku 1998, každé 3 roky.

Zachování hasičských tradic, výstava národní
i a zahraniční hasičské techniky, osvěta.
i Propagace hasičstvi a zachování hasičských tradic,
l

' podpora kulturního a technického dědictví přesahující
hranice regionu a státu, záštita významných osobnosti
včetně zahraničních hostů a delegací (pravidelná účast
VIP osob).

Litoměřice dne: 11.03.2022
razít

us.
sá
7

e

Mésío Lňaměňce
Mirové ná(něstl 15/7.
412 úl Litoměřice
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/XXX/2022 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

 
Město Litoměřice 

se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené: místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 

Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s. 
se sídlem Tisá 470, 403 36 Tisá  
IČO: 69291217 
zastoupené Jindřichem Hejdukem 
bankovní spojení: ČSOB Děčín 
číslo účtu:  
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 

 Čl. 1 

Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany 
poskytovatele na částečnou úhradu výdajů přímo souvisejících s projektem „Hasičské 
slavnosti Litoměřice 2022“, a to na kulturní program, ozvučení, foto a mediální výstupy, 
ostrahu. Hasičské slavnosti se budou konat ve dnech 10. – 11. 6. 2022 v prostorách Zahrady 
Čech, Mírového náměstí a Lodního náměstí. 
 

2. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne příjemci 
kompenzaci nákladů vynaložených na projekt uvedený v Čl. 1 odst. 1. 

 

 
Čl. 2 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve smyslu 
usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. xxx/x/2022 ze dne 21. 4. 2022, poskytuje 
příjemci ze svého rozpočtu na rok 2022 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje uvedené 
v Čl. 1 této smlouvy ve výši 300 000 Kč (slovy: Tři sta tisíc korun českých).  
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2.Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č.  na účet příjemce č.  vedeného u ČSOB Děčín, 
nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 1. 2023. 
 
 

Čl. 3 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 

1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v  
Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je 
příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. 
Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele 
dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných 
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a na 
viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za finanční 
spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města 
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
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10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
 
11 Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů (tzv „Adaptační zákon“ ke GDPR), ve znění pozdějších předpisů.  
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek např. 
kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 
 

Čl. 4 

Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen 
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to 
nejpozději do 31. 1. 2023.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 

Čl. 5 

Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je 
tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení 
kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.  
  
 

Čl. 6 
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                                                  Doba trvání smlouvy 

 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků 
z této Smlouvy plynoucích. 
 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  
• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním převodem 
na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma 
smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména 
pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje za 
finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, 
se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
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5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace 
vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde 
až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí 
být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 
 

Čl. 7 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití 
nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená 
právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za 
neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému 
došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li 
příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků 
ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou 
právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel 
dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat 
k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její 
část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím 
stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil 
méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění 
bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha 
umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k 
nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod ve  
 



  

Stránka 6 z 7 
 

výši 300 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem 
a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 
250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce 
dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 
 
 
 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel 
dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 557/22/2020 ze dne 16. 11. 2020 v 
souladu s Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města 
Litoměřice užívání znaku a loga města Litoměřice při všech formách propagace projektů a 
celoročních činností subjektů, které jsou podpořeny dotacemi z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního 
jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
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9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
 
V Litoměřicích dne      V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………..   …………………………………………………………… 
Město Litoměřice     Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s. 
zastoupené místostarostou   zastoupené předsedou 

Mgr. Karlem Krejzou    Jindřichem Hejdukem 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 14

Název bodu: Poskytnutí navýšení dotací na celoroční činnost sportovním
spolkům

Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Hana Pospíchalová

Důvodová zpráva:
HC Stadion Litoměřice, z. s., IČO: 467 69 129, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, Slavoj
Basketbalový klub Litoměřice, z.s., IČO: 270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice a FK
Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice žádají o navýšení dotací na
celoroční činnost spolků na rok 2022 v souladu s Koncepcí rozvoje sportu v Litoměřicích pro období
2018-2023, která byla schválena ZM dne 21. 6. 2018 pod usnesením č. 100/4/2018. Konkrétně se
jedná o navýšení pro HC Stadion Litoměřice, z. s. ve výši 890.000 Kč, pro Slavoj Basketbalový klub
Litoměřice, z.s. ve výši 310.000 Kč a pro FK Litoměřicko, z.s. ve výši 200.000 Kč. Důvodem žádosti je
především výrazný nárůst nákladů spojených s organizací sportovní činnosti, mj. znatelné navýšení
pohonných hmot, nákladů na dopravu, na sportovní materiál a další nákladové položky, což v případě
uvedených klubů představuje nárůst nákladů v řádech statisíců. V případě HC Stadion Litoměřice, z.
s. došlo také k výraznému omezení mimořádnými vládními opatřeními, která zakazovala využití
maximální divácké kapacity, a tím došlo ke znatelnému poklesu tržeb ze vstupného, které klub běžně
využívá pro financování nákladů (žádost viz příloha orig. zápisu).
Komise sportu při RM na svém jednání dne 28. 3. 2022 žádost projednala a s přihlédnutím ke
Koncepci rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 doporučuje poskytnutí navýšení dotací
na celoroční činnost shora uvedeným sportovním spolkům.

TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Sovova 709/5, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí
dotace ve výši 80.000 Kč na pokrytí mimořádných nákladů v roce 2022 z důvodu značného nárůstu
cen energií, pohonných hmot, materiálů, sportovního vybavení apod. (žádost viz příloha orig. zápisu).

Návrh usnesení:

usnesení č. 37/3/2022

ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 200.000 Kč pro FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, U
Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku na rok 2022

b) poskytnutí účelové dotace ve výši 890.000 Kč pro HC Stadion Litoměřice, z. s., IČO: 467 69 129,
Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku na rok 2022

c) poskytnutí účelové dotace ve výši 310.000 Kč pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., IČO:
270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku na rok 2022

d) poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč pro TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955,
Sovova 709/5, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku na rok 2022

e) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).
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Příloha č. 1: VzorovaVPS_o_poskytnuti_dotace.pdf
Příloha č. 2: Zadosti_o_navyseni_dotaci_anonym.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Mgr. Karel Krejza

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1216?name=VzorovaVPS_o_poskytnuti_dotace.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1217?name=Zadosti_o_navyseni_dotaci_anonym.pdf
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Vzorová smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost sportovních spolků nad 50 tis. Kč 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/xxx/2022 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
název spolku 
se sídlem ………. 
IČO: ………  
zastoupený ……… 
bankovní spojení: ……… 
číslo účtu: ………  
(dále jen příjemce) 
 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace ze strany poskytovatele, a to na úhradu výdajů účelně 
a hospodárně vynaložených příjemcem na jeho celoroční činnost v roce 2022. 
 
2. Výdaji, které NELZE zahrnout do celkových vynaložených výdajů na realizaci činnosti příjemce jsou 
následující: 
 

a) úhrada daní, daňových odpisů 
b) úhrada jistiny a úroků z úvěrů a půjček 
c) nákup věcí osobní potřeby, nesouvisející se sportovní činností 
d) penále, pokuty 
e) pojistné z titulu pojištění majetku 
f) bankovní poplatky 
g) nákup nemovitostí 
h) nákup investičního majetku 
i) finanční leasing s následnou koupí najaté věci 
j) dary třetím osobám – výjimkou jsou ceny a odměny do pořádaných soutěží  
k) odváděné členské a jiné příspěvky 
l) výdaje na občerstvení a pohoštění vyjma stravování sportovců 
m) DPH, pokud příjemce je plátcem DPH a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, má možnost nárokovat odpočet daně na vstupu plně či částečně. 
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Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s Koncepcí rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023, která byla schválena ZM dne  
21. 6. 2018 pod usnesením č. 100/4/2018 a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice  
č. …………. ze dne 21. 4. 2022, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2022 jednorázovou účelovou 
dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši ……….. Kč (slovy: …………….. korun českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. 1524471/0100 na účet příjemce č. …………. vedeného u ………., nejpozději do 14 dnů od účinnosti a 
platnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace nejpozději do 
15. 2. 2023. 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními předpisy, 
zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli a není v 
insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně 
tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení 
od smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou vlastnická práva, 
vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu, bankovního 
spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných médiích (CD, 
DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a na viditelných místech při 
všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za finanční spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice uvádět: 
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
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11. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není 
označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré 
informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této 
smlouvě uvedeny (např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., 
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění jednotlivých složek 
odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek např. kovů dle konkrétních podmínek 
činnosti). 
 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen nevyužitou 
dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 15. 2. 2023.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce dotace má vůči 
poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo zahájeno insolvenční řízení 
s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti nahlížet 
do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly a 
poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly 
respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen 
poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům nebo zmocněncům 
poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit 
uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a 
poskytnout jim součinnost.   

 
   Čl. 6 

Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků z této 
Smlouvy plynoucích. 
 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma smluvními stranami, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
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Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. 
Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, 
pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této 
Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou 
oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení 
kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, 
příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje za finanční 
spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a 
nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se příjemce dotace 
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace 
uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení 
výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 
poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním 
všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn 
písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytnutou dotací po 
dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy 
České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 
 

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití nebo zadržení 
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právními 
předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za neoprávněné použití 
dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních 
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prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve 
stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě 1 
měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním 
předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo 
podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k 
nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 
rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím stanovené 
lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil méně závažnou 
podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším 
odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V 
rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 
kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti stanovené 
v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod ve výši 400 Kč. Při porušení 
několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem a 
prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce dotace o 
finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 

 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1.Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel dotace a 
příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich pravé a 
svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, 
platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 557/22/2020 ze dne 16. 11. 2020 v souladu 
s Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města Litoměřice užívání znaku a 
loga města Litoměřice při všech formách propagace projektů a celoročních činností subjektů, které jsou 
podpořeny dotacemi z rozpočtu města Litoměřice.  
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6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž uvedený 
zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto 
doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené 
uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v 
ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku mezi 
sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva platně uzavřena 
dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne ………………….    V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
…………………………………..        …………………………………………….. 
Město Litoměřice                                             název spolku 
zastoupené místostarostou                             zastoupený 
Mgr. Karlem Krejzou                                       
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 15

Název bodu: Schválení Dodatku č. 1 ke zřizovací listině - PO MKZ v
Litoměřicích

Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Dagmar Zelená

Důvodová zpráva:
V souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a §
27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor
ŠKSaPP zastupitelstvu města ke schválení dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Městských kulturních
zařízení v Litoměřicích, příspěvkové organizaci. Návrh dodatku viz příloha orig. zápisu.
Důvodem pro rozšíření rozsahu doplňkové činnosti o živnost "skladování, balení zboží, manipulace s
nákladem a technické činnosti v dopravě" je zajištění parkovacích služeb na pozemcích před areálem
Zahrady Čech během konání všech akcí.

Návrh usnesení:

usnesení č. 38/3/2022

ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Městských kulturních zařízení v Litoměřicích,
příspěvkové organizaci, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha
orig. zápisu). 

Příloha č. 1: Dodatek_c._1_ke_ZL_MKZ_ZM_21_4_2022.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Mgr. Karel Krejza

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1110?name=Dodatek_c._1_ke_ZL_MKZ_ZM_21_4_2022.pdf
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Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává dodatek č. 1 ke 
zřizovací listině příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích.  
 

Dodatek č. 1 

ke Zřizovací listině Městských kulturních zařízení v Litoměřicích, 
příspěvkové organizaci  

 
 

Čl. 1 
Úplný název zřizovatele 

 
 
Název:   město Litoměřice 
Adresa:  Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO:   00263958 
Zastoupené:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále jen zřizovatel) 
 
 

Čl. 2 
Název, sídlo, IČO organizace 

 
Název organizace: Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace 
Sídlo organizace: Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, okres Litoměřice 
Součást organizace:   Divadlo K. H. Máchy, Máchovy schody 3, Litoměřice 
                                       Kino Máj, Sovova 4, Litoměřice 

Kulturní a kongresové centrum, Na Valech 2028/Tyršovo nám. 68, Litoměřice 
Areál výstaviště Zahrada Čech, Na Vinici 948/13, Litoměřice  

Právní forma:  příspěvková organizace 
IČO:   44557141 
(dále jen „organizace“) 
 

Čl. 4 
Doplňková činnost 

 
Znění Čl. 4 odstavce 4.3 se mění takto: 
 
Organizace je v rámci doplňkové činnosti oprávněna k činnostem v rozsahu těchto živnostenských 
oprávnění a oborů: 
 

- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí  

- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
- velkoobchod a maloobchod 
- hostinská činnost 
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 
- pronájem a půjčování věcí movitých 
- ubytovací služby 
- zprostředkování obchodu a služeb 
- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 
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- výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových 
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů 

- návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling 
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 

  
 
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají nezměněna. 
 
 

Čl. 10 
Závěrečná ustanovení 

 
 
Tento Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ze dne 22. 6. 2021 byl schválen 
Zastupitelstvem města Litoměřice dne 21. 4. 2022, usnesením č. xx/x/2022 a   
tímto dnem též nabývá účinnosti.  
 
 
 
V Litoměřicích dne 21. 4. 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………..              ………………………………………………………. 
Mgr. Ladislav Chlupáč      Bc. Michaela Mokrá 
starosta města          ředitelka MKZ v Litoměřicích 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 16

Název bodu: Nová zřizovací listina PO Knihovny Karla Hynka Máchy v
Litoměřicích

Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Ing. Andrea Křížová

Důvodová zpráva:
Na základě aktuálního vymezení hlavní činnosti organizace ve vazbě na platný knihovní zákon,
vymezení doplňkové činnosti dle příslušných oborů živnostenského oprávnění a provedení úpravy
problematiky knižních darů na doplnění knihovního fondu předkládá odbor ŠKSaPP zastupitelstvu
města Litoměřice ke schválení nové znění Zřizovací listiny PO Knihovny Karla Hynka Máchy v
Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 360627 - zřizovací listina viz příloha
orig. zápisu.

Návrh usnesení:

usnesení č. 39/3/2022

ZM schvaluje zřizovací listinu PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové
náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO:  00360627 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: ZM_21_4_2022_Knihovna_KHM_nova_zrizovaci_listina_FINAL.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Mgr. Karel Krejza

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1174?name=ZM_21_4_2022_Knihovna_KHM_nova_zrizovaci_listina_FINAL.pdf
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Zřizovací listina 
Příspěvkové organizace Knihovny Karla Hynka Máchy 

v Litoměřicích, zřízené městem Litoměřice 
 
Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
257/2001 Sb., knihovním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, vydává úplné znění 
zřizovací listiny Příspěvkové organizace Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích.  

 
 

Čl. 1 
Úplný název zřizovatele 

 
Název:   město Litoměřice  
Adresa:  Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO:   00263958 
Zastoupené:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále též „zřizovatel“) 

 
Čl. 2 

Název, sídlo, IČ organizace 
 
 

Název organizace: Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích 
Sídlo organizace: Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice 
Právní forma:  příspěvková organizace 
IČO:   00360627  
(dále jen organizace) 

 
 

 
Čl. 3 

Hlavní účel a předmět činnosti 
 
Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích je zřízena za účelem poskytování veřejných 
knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, 
uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám 
vzdělávání občanů ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Vymezení předmětu činnosti: 
 
3.1 Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech   
      občanů a plnění účelu svého zřízení.  
 
3.2 Knihovna buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, shromažďuje, zpracovává,  
       uchovává a poskytuje informace o městu Litoměřice.  
 
3.3 Poskytuje meziknihovní služby 
 
3.4. Poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace. 
 
3.5 Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má placený (i bezplatný)  

přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.  
 
3.6 Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce.  

Spolupracuje s dalšími školskými a kulturními organizacemi ve městě.  
 
3.7 Knihovna je zaevidována v registru veřejných knihoven vedeného MK ČR pod  
      evidenčním číslem 2190/2002.  
 
3.8  Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány, jsou uvedeny v Knihovním řádu  
       včetně jeho doplňků a příloh. 
 
3.9 Knihovna je pověřena výkonem regionálních funkcí. 

 
 

Čl. 4 
Doplňková činnost 

 
4.1 Zřizovatel povoluje provozování doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace   

vymezený v Čl. 3 tak, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti   
       a odbornost svých zaměstnanců.  Podmínkou provozování doplňkové činnosti je splnění   
       těchto podmínek:  
 

•  doplňková činnost nesmí ovlivnit plnění hlavního účelu organizace, 
•  doplňková činnost je v rámci hospodaření sledována odděleně, 

•  doplňková činnost se realizuje podle platných předpisů a norem, 
•  doplňková činnost nesmí být ztrátová.  

 
4.2 Organizace je v rámci doplňkové činnosti oprávněna k následujícím činnostem: 
 

• pronájem nemovitostí  
 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: 
 

• Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 
• Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, 

kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů 
• Zprostředkování obchodu a služeb 
• Velkoobchod a maloobchod 

• Reklamní činnost, marketing, mediální vzdělávání 
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  Čl. 5 
Statutární orgán 

 
5.1 Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města 

Litoměřice.  
 
5.2 Ředitel plní úkoly vedoucího organizace, řídí se obecně závaznými předpisy a je oprávněn 

samostatně zastupovat organizaci ve všech záležitostech, které se jí týkají, pokud 
zřizovací listina nestanoví jinak. 

 
5.3 Ředitel jedná jménem organizace tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému 

názvu organizace a svému jménu připojí svůj vlastnoruční podpis. 
 
5.4 Ředitel zajišťuje veškerá jednání za organizaci v pracovněprávních vztazích s výjimkou 

úkonů týkajících se jeho osoby. V otázkách pracovněprávních, týkajících se ředitele, 
rozhoduje a vydává souhlas statutární zástupce zřizovatele nebo jím pověřený pracovník, 
s výjimkou pracovněprávních otázek výslovně vyčleněných v pracovním řádu. 

 
5.5 Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce. Jmenování a odvolání oznamuje před jeho 

účinností zřizovateli. 
 
5.6  Dodatky a změny organizačního a pracovního řádu a vnitropodnikových směrnic 

předkládá ředitel nejdéle do 1 měsíce od jejich zpracování radě města ke schválení. 

 
 

Čl. 6 
Vymezení majetkových práv 

 
6.1 Touto zřizovací listinou rozhodl zřizovatel v souladu s § 27 odst. 7 písm. d) zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, o tom, že organizace nabývá do svého vlastnictví oběžná aktiva a drobný 
dlouhodobý majetek v rámci své činnosti bez ohledu na způsob nabytí. Organizace 
z rozhodnutí zřizovatele rovněž nabývá do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu 
činnosti, pro kterou byla zřízena včetně její doplňkové činnosti, povolené touto zřizovací 
listinou, pořízený v souladu s plánem pořízení majetku, který byl zřizovatelem schválen pro 
příslušný rok. 
 
6.2 Organizace je dále oprávněna nabývat do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu 
činností, pro které byla zřízena, a to majetek nabytý darem nebo děděním, avšak vždy jen 
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.  
Předchozí písemný souhlas musí být udělen pro jednotlivý právní úkon s výjimkou přijetí 
peněžitého neúčelového daru a přijetí knižního daru.  
Předchozí souhlas zřizovatele bude vydán na základě předloženého soupisu přislíbených 
darů nebo i pro jednotlivý dar. Touto zřizovací listinou poskytuje zřizovatel předchozí souhlas 
pro přijetí finančních darů účelově neurčených a přijímání knižních darů určených k zařazení 
do knihovního fondu. 
 
6.3 Pořízení či zcizení nemovitého majetku podléhá vždy písemnému souhlasu zřizovatele 
udělenému ke konkrétnímu právnímu jednání, a to bez ohledu na výši jeho pořizovací ceny. 
 
6.4 Veškerý majetek je organizace povinna spravovat pro hlavní účel, ke kterému byla 
zřízena. Organizace je povinna majetek účelně a efektivně využívat, pečovat o jeho ochranu, 
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rozvoj a zvelebení, vytvářet podmínky pro případný další investiční rozvoj. 
 
6.5 Odpisy majetku prováděné organizací podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu  
jsou zdrojem fondu investic. Odpisový plán je součástí vnitřních předpisů organizace. 
 
6.6 O všech formách pořízení majetku, včetně pořízení na splátky nebo nájmem s právem 
koupě, rozhoduje v rámci zřizovatelem schváleného plánu pořízení majetku ve své pravomoci 
ředitel organizace, jím pověřený pracovník nebo pracovník odpovědný dle organizačního 
řádu. 
 
6.7 Při vyřazení nebo prodeji přebytečného, neupotřebitelného nebo nepoužitelného majetku 
je ředitel povinen postupovat podle platné Směrnice určující vztahy a hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených městem Litoměřice. Výnosy z prodeje majetku ve 
vlastnictví organizace jsou zdrojem fondu investic organizace. 
 
 
6.8 Organizace je povinna majetek ve vlastnictví chránit před ztrátou, poškozením, zničením 
či zavlečením, je povinna majetek pojistit a zajistit jeho pravidelné předepsané revize. S 
veškerým majetkem je povinna nakládat s péčí řádného hospodáře a splnit veškeré právní 
povinnosti, které jsou s držbou a provozováním majetku spojeny. 
 

 

Čl. 7 
Finanční hospodaření 

 

7.1 Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a peněžními 
prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, 
s peněžitými dary od fyzických a právnických osob a s prostředky přijatými z jiných rozpočtů. 
 
7.2 Organizace je povinna hospodařit tak, aby plnila závazné ukazatele stanovené    
zřizovatelem. Pokud organizace dosáhne zlepšeného hospodářského výsledku, použije jej 
k tvorbě fondu odměn a rezervního fondu v rámci pravidel stanovených zákonem  
č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 
7.3 Cenotvorba služeb a zboží poskytovaných v rámci doplňkové činnosti se řídí zákonem   č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a hospodářskou soutěží v daném 
místě a čase. 

 
7.4 V případě zadávání veřejných zakázek se organizace řídí příslušnými právními předpisy a   
směrnicemi vydanými zřizovatelem. Zřizovatel si vyhrazuje právo jmenovat člena výběrové 
komise. 

 

 

Čl. 8 
Doba trvání organizace 

8.1 Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 
Čl. 9 

Ostatní ustanovení 



Strana 5 

 

 
9.1 Ověření účetní závěrky a kontrolu hospodaření organizace provádí k tomu příslušný odbor 
Městského úřadu Litoměřice, pokud zřizovatel nebo ředitel organizace neuloží povinnost 
ověřit účetní závěrku auditorem. 
 
9.2 Při výkonu své činnosti se organizace řídí obecně závaznými předpisy a vnitřními 
předpisy zřizovatele. 

 
9.3 Další práva a povinnosti zřizovatele a organizace, pokud nejsou stanovena v této 
zřizovací listině, se řídí příslušnými právními předpisy. 

 
 

Čl. 10 
Závěrečná ustanovení 

 
10.1 Tato zřizovací listina nahrazuje v plném rozsahu zřizovací listinu ze dne 25. 4. 2012 
včetně jejího dodatku č.1.  
 
         
10.2 Tato zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem města Litoměřice dne 21. 4. 2022 
 usnesením č. xx/x/2022 a tímto dnem též nabývá účinnosti. 
 
 
 

 
V Litoměřicích dne  
 
 
 
                   ……………………………………………… 

                  Mgr. Ladislav Chlupáč 
                                                                             starosta města 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 17

Název bodu: Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na
rok 2022

Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Ing. Andrea Křížová

Důvodová zpráva:
Odbor ŠKSaPP předkládá ZM ke schválení návrh Komise územního rozvoje a městských památek na
rozdělení příspěvku pro žadatele na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu
regenerace MPR Litoměřice na rok 2022 (návrh viz. příloha orig. zápisu).
Státní finanční podpora od Ministerstva kultury ČR (MK ČR) v tomto programu je pro rok 2022 v
celkové výši 1.155.000,- Kč.
Příspěvek města vlastníkům doporučovaných objektů činí celkem 500.000,- Kč (financováno z UZ
3404/3400 v rámci schváleného rozpočtu odboru ŠKSaPP na rok 2022), a to při respektování
pravidel alokace veřejných zdrojů v rámci shora uvedeného programu resp.:

MK ČR – max. 50% způsobilých nákladů
Město Litoměřice - min. 10% způsobilých nákladů
Vlastník nemovité kulturní památky - min. 40% způsobilých nákladů
je-li vlastníkem město, pak max. 50% MK ČR / 50% město
 
Celkem je předkládán návrh na alokaci veřejných prostředků ve výši 1 655 000,- Kč - viz příloha orig.
návrhu. 
Komise územního rozvoje a městských památek při hodnocení anketních dotazníků jednotlivých
žadatelů o podporu vycházela z výše přidělené finanční kvóty MK ČR pro rok 2022, dále pak
přihlížela ke stavebnímu stavu dotčených objektů a naléhavosti jejich obnovy. Přihlédnuto bylo
rovněž k faktu, jak vlastníci objektů udržují průběžně stavební stav kulturní památky z vlastních
prostředků a k aktuálnímu stavu připravenosti obnovy kulturních památek.

Návrh usnesení:

usnesení č. 40/3/2022

ZM schvaluje rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR Litoměřice ze
zdrojů MK ČR na rok 2022 ve výši 1.155.000 Kč a z rozpočtu města Litoměřice ve výši 500.000 Kč
podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: ZM_21_4_2022_MPR_podpora_MKCR_doporucene_akce.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Mgr. Karel Krejza

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1169?name=ZM_21_4_2022_MPR_podpora_MKCR_doporucene_akce.pdf


Město Litoměřice - Program regenerace MPR 2019

Poř.     č. 
Kulturní památka 

(identifikace objektu)
Akce obnovy (stručná charakteristika)

Druh 

vlastníka 

(FO, PO, 

církev, obec, 

kraj)

Celkové 

náklady 2022          

(v tis. Kč) 

včetně DPH

Z toho 

náklady na 

"památkové" 

práce             

(v tis. Kč) 

včetně DPH

Příspěvek 

státní 

podpory          

(v tis. Kč) 

včetně DPH

Příspěvek 

města min. 

10% (v tis. 

Kč) včetně 

DPH

Podíl 

investora (v 

tis. Kč) 

včetně DPH

% kvóta 

MK (max 

50%)

% kvóta 

město 

(min 

10%)

% kvóta 

vlastník 

(min 

40%)

1

Kostel Všech Svatých - 

Městská věž, čp. 196, 

parc. č. st. 248/2, Dlouhá 

ulice

oprava a nátěr fasády, oprava podlahy ochozu, 

oprava okenic zvonice, oprava klempířských 

prvků, restaurování pískovcových prvků

obec 5 872 5 872 800 0 5 072

14% 0% 86%

10

městský dům čp. 250/2, 

parc. č. st. 307, ulice 

Stará Mostecká

oprava a nátěr fasády FO 978 978 155 245 578

16% 25% 59%

14

Městské opevnění, bašta 

čp. 59, parc. č. st. 2717, 

ulice Mezibraní

obnova nátěru střešních dřevěných šindelí PO 150 150 50 40 60

33% 27% 40%

16

 městský dům se sochou 

sv. Jiří ve výklenku, čp. 

56/9, ulice Lidická 

oprava střechy PO 1 905 1 905 150 215 1 540
8% 11% 81%

8 905 8 905 1 155 500 7 250Akce obnovy doporučené na rok 2022 celkem
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022
Číslo bodu: 18
Název bodu: Dotační program “Podpora sociálních služeb pro rok 2022“
Zodpovídá: Lukas Wünsch
Zpracoval/a/i: Jan Vochomůrka
Soulad s rozpočtem města: Dotace budou poskytnuty z ÚZ 06043/6400

Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva města Litoměřice ze dne 9.12.2021 byl schválen rozpočet na rok 2022.
Následně dne 10.12.2021 byl vyhlášen dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2022“.
Program je zaměřen na registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, které jsou zařazeny do základní sítě Ústeckého kraje. Všechny služby zařazené do této sítě
obdržely pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby. Součástí
pověření je kalkulace vyrovnávací platby, která představuje celkovou výši finančních prostředků z
veřejných rozpočtů, kterou sociální služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytované sociální
služby vedle prostředků, které získá vlastní činností. V rámci programu bylo přijato 40 žádostí. Po
hodnocení žádostí dle kritérií programu bylo odborem sociálních věcí a zdravotnictví přistoupeno k
přidělení dotací dle přílohy č. 1 a nepřidělení přílohy č. 2 tohoto návrhu (viz přílohy č. 1 a 2 orig.
zápisu). Program podpory sociálních služeb pro rok 2022 a vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Litoměřice byly konzultovány s Odborem - Kancelář starosty a tajemníka
(viz příloha orig. zápisu).

Návrh usnesení:

usnesení č. 41/3/2022

 
a) ZM schvaluje přidělení dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2022“
subjektům uvedeným v příloze č. 1 a zároveň s těmito subjekty schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové veřejnoprávní smlouvy (příloha č. 1 a vzorová smlouva viz
přílohy orig. zápisu). 

b) ZM schvaluje nepřidělení dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2022“
subjektům uvedeným v příloze č. 2 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Priloha_c._1_Pridelene_dotace_2022.pdf
Příloha č. 2: Priloha_c._2_Nepridelene_dotace_2022.pdf
Příloha č. 3: Vzor_smlouvy_o_dotaci_2022.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Lukas Wünsch

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1241?name=Priloha_c._1_Pridelene_dotace_2022.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1242?name=Priloha_c._2_Nepridelene_dotace_2022.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1243?name=Vzor_smlouvy_o_dotaci_2022.pdf


Název poskytovatele IČO Adresa Identifikátor Druh sociální služby Název služby - účel dotace Výše dotace

Oblastní spolek ČČK Litoměřice - Kontaktní 

centrum
426105  Tylova 1239/16, Litoměřice 2467540 Kontaktní centrum Kontaktní centrum Litoměřice 170 000,00   

NADĚJE 570931 Želetická 9, Litoměřice 8870904 Terénní program Středisko NADĚJE Litoměřice  75 000,00   

NADĚJE 570931 Dvořákova 959/1, Litoměřice 1256783
Nízkoprahová zařízení

pro děti a mládež Oáza
Středisko NADĚJE Litoměřice  100 000,00   

NADĚJE 570931 Masarykova 301/21, Litoměřice 9593299

Sociálně aktivizační

služby pro

rodiny s dětmi

Středisko NADĚJE Litoměřice 120 000,00   

 NADĚJE 570931 Pražská 992/14, Litoměřice 2503341
Sociálně terapeutické

dílny
Dům NADĚJE Litoměřice 80 000,00   

NADĚJE 570931 Pražská 992/14, Litoměřice 6087352 Chráněné bydlení Dům NADĚJE Litoměřice 180 000,00   

NADĚJE 570931 Akademická 409, Terezín 4238324 Sociální rehabilitace Středisko NADĚJE Terezín, Centrum duševního 

zdraví pro děti a mládež
80 000,00   

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. 26999234 Teplická 1672/3, Předměstí,  Litoměřice 1501687
Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi
Poradna pro náhradní rodinnou péči 70 000,00   

Mgr. Lucie Jursíková Brožková 75100967 Žernosecká 2280, Litoměřice 5222616 Odlehčovací služba KDP Sluníčko 140 000,00   

SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO 

z.ú.
75100967 Žernosecká 2280, Litoměřice 2799038 Denní stacionář SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú. 140 000,00   

Fokus Labe, z.ú. 44226586 Velká Krajská 47/7, Litoměřice 1015984 Sociální rehabilitace Centrum duševního zdravíLitoměřice 80 000,00   

Charita Litoměřice 46769382 Marie Pomocné 48, Litoměřice 9011520 Terénní program
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci 

– terénní služby
75 000,00   

Charita Litoměřice 46769382 Zahradnická 1534/4, Litoměřice 6566711 Domovy pro seniory Domov na Dómském Pahorku – domov pro seniory 1 500 000,00   

Charita Litoměřice 46769382 Zahradnická 1534/4, Litoměřice 2417772 Odlehčovací služba Domov na Dómském Pahorku – odlehčovací služba 80 000,00   

Charita Litoměřice 46769382 Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice 5624320 Domov se zvláštním režimem Charitní domov sv. Zdislava 350 000,00   

Charita Litoměřice 46769382 Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice 1269156 Denní stacionář Charitní domov sv. Zdislava - denní stacionář 70 000,00   

Charita Litoměřice 46769382 Švermova 2099/16, Litoměřice 3403190 Pečovatelská služba Farní charita Litoměřice -Pečovatelská služba 850 000,00   

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v 

Litoměřicích
46768041 Teplická 1, Litoměřice 4894760 Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace 250 000,00   

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v 

Litoměřicích
46768041 Rooseveltova 716/7, Litoměřice 7041080 Centra denních služeb Centrum denních služeb 553 000,00   

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v 

Litoměřicích
46768041 Rooseveltova 744/9, Litoměřice 2987242 Podpora samostatného bydlení Podpora samostatného bydlení 70 000,00   

Diecézní charita Litoměřice 40229939 Kosmonautů 2022, Litoměřice 7429073 Odborné sociální poradenství Poradenské centrum Litoměřice 100 000,00   

Hospic sv. Štěpána 65081374 Rybářské náměstí 662/4, Litoměřice 6770385 Odlehčovací služba Hospic sv. Štěpána 120 000,00   

Hospic sv. Štěpána 65081374 Rybářské náměstí 662/4, Litoměřice 1451339 Odborné sociální poradenství Hospic sv. Štěpána 60 000,00   

CELKEM 5 313 000,00   

Příloha č. 1 - přehled subjektů, které obdrží dotaci v rámci programu Podpora sociálních služeb na rok 2022



Název poskytovatele IČO Adresa Identifikátor Druh sociální služby Název služby - účel dotace Výše dotace

Charita Litoměřice 46769382 Marie Pomocné 48, Litoměřice 2241142 Azylový dům
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - 

azylový dům
0,00   

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v 

Litoměřicích
46768041 Liškova 1543/43, Litoměřice 4731306 Azylový dům Domov pro matky s dětmi 0,00   

Spirála, Ústecký kraj, z.s. 68954221 K Chatám 22, Ústí nad Labem 9031562 Intervenční centrum Intervenční cetrum, Ústecký kraj 0,00   

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. 70942412 Masarykova třída 92, Teplice 1475555 Tlumočnické služby Tlumočnické služby 0,00   

CELKEM 0,00   

Příloha č. 2 - přehled subjektů, které neobdrží dotaci v rámci programu Podpora sociálních služeb na rok 2022
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SMLOUVA Č. SOC/00x/2022 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 

LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 

k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“ 

a to na období 1.1.2022 – 31.12.2022 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a  

podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

Město Litoměřice 

IČO: 00263958 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 

zastoupeno: místostarostou města Lukasem Wünschem 

bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 

na straně jedné jako „poskytovatel dotace“ nebo „Město Litoměřice“ 

a 

jméno, příjmení/název organizace 

IČO: 

se sídlem: 

zastoupena:  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

na straně druhé jako „příjemce dotace“ 

 

společně též jako smluvní strany 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Rady/Zastupitelstva města Litoměřice 

č…/../2022, ze dne …..2022, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2022 dotaci na 

výdaje spojené se sociální službou „…………..“ ve výši ………… Kč 

(slovy: ………… korun českých). 
 

Název soc. služby druh soc. služby identifikátor částka v Kč 
    

    

    

    

    

 

dále jen „sociální služba“. 
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2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený 

v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  

3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 

povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na 

účet poskytovatele dotace. 

Článek II. 

Účel využití dotace 

1. Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování sociální služby definované v čl. I. 

Smlouvy, ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení 

zákona o sociálních službách. 

2. Místem plnění a poskytování sociální služby podle této Smlouvy je území města 

Litoměřice. 

3. Dotace je poskytnuta účelově na poskytování sociální služby poskytovatele 

„…………………..“, a lze ji použít pouze na úhradu mzdových a provozních  

nákladů, přičemž z dotace lze hradit pouze osobní náklady pracovníků uvedených v § 

115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (sociální pracovníci, 

pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, 

manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální 

služby). 

4. Město Litoměřice touto Smlouvou přistupuje k pověření Ústeckého kraje č. …… 

k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě 

sociálních služeb Ústeckého kraje vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 

…………s tím, že finanční podpora (dotace) poskytnutá na základě této Smlouvy 

tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu 

s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie 

na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 

určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 

(2012/21/EU). 

Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace 

Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem realizace vybrané sociální služby, pro kterou byla dotace 

poskytnuta a to do 31.12.2022. 

2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou, 

Programem a právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zajistit poskytování sociální služby v rozsahu a za podmínek stanovených touto 

Smlouvou s odbornou péčí, řádně a včas. Příjemce dotace je povinen použít ke splnění 

svých povinností z této smlouvy osob s náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006 

Sb. Příjemce dotace má povinnost být způsobilým a registrovaným poskytovatelem 

sociální služby po celou dobu trvání této Smlouvy. 

4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 

doplňující informace související s poskytovanou sociální službou. 

5. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 

dotace. 
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6. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  

7. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že 

příjemce dotace není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 

budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 

poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 

Smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

8. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 

vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 

zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 

14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 

9. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací 

sociální služby, že aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce 

se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.  

10. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu 

o poskytnuté dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a 

závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předložit v případě předčasného 

ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby, 

v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na 

který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání 

dotace a závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace 

z programu na další rok. 

11. Ke dni podpisu Smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními 

předpisy ČR pro to, aby mohl řádně poskytovat sociální službu podle této Smlouvy, 

zejména že disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením pro 

poskytování sociální služby a je držitelem příslušné registrace poskytovatele 

sociálních služeb. 

12. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  

„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

13. Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční 

prostředky na tutéž sociální službu financovanou Městem Litoměřice (např. od MPSV 

ČR, fondů EU apod.), oznámí neprodleně tuto skutečnost poskytovateli dotace  

a dotaci vrátí do 14 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost podmiňující vrácení dotace. 

14. Smluvní strany prohlašují, že žádný údaj uvedený v této Smlouvě, včetně jejích příloh, 

není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace bere na vědomí, že Město 

Litoměřice jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na žádost poskytne tuto Smlouvu  

a veškeré informace související s poskytnutím dotace i pokud nejsou v této Smlouvě 

uvedeny (např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných 

písemnostech). Ke zpracování osobních údajů příjemce dotace, popř. jeho statutárního 

zástupce potřebných k poskytnutí dotace a uzavření této Smlouvy je poskytovatel 

dotace oprávněn ve smyslu čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  

o ochraně osobních údajů - „GDPR“). 

Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta 

dotace ve výši 50 tis. Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb. v Registru smluv (ISRS). 
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Článek IV. 

Kontrola čerpání dotace 

1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 

souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 

podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 

k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 

2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace vybrané sociální služby 

provádí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se 

zavazuje poskytovat pracovníkům tohoto odboru veškerou součinnost včetně 

předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, 

na kterou byla dotace poskytnuta. 

3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, příslušného 

finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným 

osobám a orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a 

poskytnout jim součinnost. 

4. Příjemce dotace se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech 

provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech 

navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich 

splnění.  

Článek V. 

Doba trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 

nároků z této Smlouvy plynoucích. 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 

převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 

vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 

Dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po 

proplacení dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být 

uvedeny důvody jejího udělení.  

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 

měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely 

této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 

doručení zmařil.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 

Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 

zejména pokud:  

a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě, 
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b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této Smlouvy, 

c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle 

zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   

d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace 

pro danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  

e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 

provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení 

příslušných účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další 

neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu 

v termínech stanovených touto Smlouvou, 

g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby, 

neaktualizuje údaje o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb 

poskytovatele 

h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 

4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 

dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 

bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této 

Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 

dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 

Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 

musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 

Smlouvy. 

7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 

s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 

v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. 

roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

Článek VI. 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 

použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 

stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 

Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 

dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce 

dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 

prostředků ve stanoveném termínu.  

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za 

porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  

5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 

lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 

stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace 
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poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla 

dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, 

v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 

rozpočtové kázně.  

6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě  

v jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce 

dotace porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace 

stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková 

částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém 

příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 

kázně.  

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 

povinnosti stanovené v Článku III. odst. 8 a v Článku IV. odst. 4 této Smlouvy. Za 

porušení těchto povinností se stanoví odvod ve výši 2 000 Kč z přidělené dotace. Při 

porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové 

kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.  

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 

s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 

zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 

příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 

období. 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 

správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

3. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace 

oprávněn postoupit na třetí osobu.  

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 

obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. 

6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 

smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo 

Zastupitelstva města Litoměřice. 

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí  

a zdravotnictví, úsek komunitního plánování, Městského úřadu Litoměřice. 

8. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb.,  

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, 

jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  

9. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 

zákoníku mezi sebou před uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je 
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tato Smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá 

účinnosti dnem zveřejněním této Smlouvy v ISRS.  

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 

právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 

zveřejní v ISRS. 

11. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 

vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 

uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

 

V Litoměřicích dne: 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 

 Lukas Wünsch xxx 

 místostarosta ředitel 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022
Číslo bodu: 19
Název bodu: Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
Zodpovídá: Lukas Wünsch
Zpracoval/a/i: Jan Vochomůrka

Soulad s rozpočtem města:

Viz ÚZ 06003 důchodci + zdravotně postižení 150 000 Kč, viz ÚZ 06042 Fond
ohrožených dětí Klokánek, v rámci schváleného rozpočtu 200 000, viz ÚZ 06037
Diecézní charita, kap. 06037 dobrovolnické centrum, v rámci schváleného rozpočtu
150 000 Kč viz ÚZ 06031 Diecézní charita, kap. 06031 charitní šatník, v rámci
schváleného rozpočtu 50 000 Kč Kč,

Důvodová zpráva:
Diecézní charita Litoměřice požádala o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Litoměřice
na výdaje spojené se službou "Dobrovolnické centrum" a "Charitní šatník", dále o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu města Litoměřice na výdaje spojené se službou požádal Fond
ohrožených dětí Klokánek. Tyto služby vhodným způsobem doplňují sociální služby poskytované
občanům města Litoměřice a jsou v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ORP Litoměřice
2022 - 2025. Na zajištění chodu Akademie III. věku požádala také Základní umělecká škola.
Poskytnuté dotace jsou vázány na úhradu nákladů přímo souvisejících s realizací těchto služeb v roce
2022. Smlouva byla konzultována s Odborem Kancelář starosty a tajemníka. Smlouva o poskytnutí
individuální dotace je přílohou tohoto návrhu.

Návrh usnesení:

usnesení č. 42/3/2022

ZM schvaluje:
a) poskytnutí finančních prostředků ve výši 150.000 Kč na chod Akademie umění III. věku Základní
umělecké škole, příspěvkové organizaci v Litoměřicích na chod Akademie umění III. věku,
Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410

b) uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 150.000 Kč Základní umělecké škole,
Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (vzor smlouvy viz orig. zápisu).

usnesení č. 43/3/2022

ZM schvaluje:
a) poskytnutí finančních prostředků ve výši 200.000 Kč Fondu ohrožených dětí Klokánek, se sídlem
Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00499277

b) uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000 Kč Fondu ohrožených dětí
Klokánek, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00499277 (vzor smlouvy viz orig.
zápisu).

usnesení č. 44/3/2022

ZM schvaluje:
a) poskytnutí finančních prostředků ve výši 50.000 Kč určených na náklady spojených se službou
"charitní šatník" Diecézní charity Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO:
40229939

b) uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč Diecézní charitě Litoměřice,
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se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939 (vzor smlouvy viz orig. zápisu).

usnesení č. 45/3/2022

ZM schvaluje:
a) poskytnutí finančních prostředků ve výši 150.000 Kč určených na náklady spojených se službou
"dobrovolnické centrum" Diecézní charity Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01
Litoměřice, IČO: 40229939

b) uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 150.000 Kč Diecézní charitě Litoměřice,
se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939 (vzor smlouvy viz orig. zápisu).

Příloha č. 1: Vzor_smlouvy_o_individualni_dotace_2022.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Lukas Wünsch

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1225?name=Vzor_smlouvy_o_individualni_dotace_2022.pdf
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SMLOUVA č. SOC/00x/2022 O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 

Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 

Město Litoměřice 

IČO: 00263958 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 

zastoupeno: místostarostou města Lukasem Wünschem 

bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 

na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice 

a 

jméno, příjmení/název organizace 

IČO: 

se sídlem: 

zastoupena:  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

na straně druhé jako „příjemce dotace“ 

 

společně též jako smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí individuální dotace 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice 

č. …/.../2022, ze dne ….2022, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2022 individuální 

dotaci ve výši ……… Kč (slovy: ………….. korun českých). 

2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený 

v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  

3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 

povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na 

účet poskytovatele dotace. 
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Článek II. 

Účel využití dotace 

1. Předmětem této Smlouvy je individuální dotace pro ………………. 

2. Dotace je poskytnuta účelově na úhradu nákladů přímo spojených s chodem 

…………... 

Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran a finanční vypořádání dotace 

Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem úhrady nákladů přímo spojených s chodem …………. 

2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a 

právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 

doplňující informace související s udělením individuální dotace …………………; 

4. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 

dotace. 

5. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  

6. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že 

příjemce dotace není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 

budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 

poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 

smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 

vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 

zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 

14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 

8. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací 

sociální služby, že aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce 

se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.  

9. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu 

po poskytnuté dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a 

závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předložit v případě předčasného 

ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby, 

v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na 

který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání 

dotace a závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace 

z programu na další rok. 

10. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  

„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

11. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 

dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

12. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 

není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud 

postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích 

tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o 

daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k 
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veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se 

zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy 

podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace bere na 

vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč 

nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Článek IV. 

Kontrola čerpání dotace 

1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 

souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 

podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 

k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 

2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace provádí Odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat 

pracovníkům tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání 

vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, na kterou byla dotace 

poskytnuta. 

3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního 

úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a 

orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout 

jim součinnost. 

Článek V. 

Doba trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 

nároků z této Smlouvy plynoucích. 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 

převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 

vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 

Dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po 

proplacení dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být 

uvedeny důvody jejího udělení.  

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 

měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely 

této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 

doručení zmařil.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 

Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 
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zejména pokud:  

a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   

b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této Smlouvy, 

c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších 

předpisů,   

d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace 

pro danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  

e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 

provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení 

příslušných účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další 

neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu 

v termínech stanovených touto Smlouvou, 

g) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 

4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 

dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 

bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této 

Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 

dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 

Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 

musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 

Smlouvy. 

7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s 

čerpáním poskytnuté dotace po dobu 10 let od ukončení platnosti této Smlouvy, který 

je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. 

roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

Článek VI. 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 

použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 

stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 

Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 

dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce 

dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 

prostředků ve stanoveném termínu.  

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za 

porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  

5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 

lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 

stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace 

poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla 
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dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v 

jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 

rozpočtové kázně.  

6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 

jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 

porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že 

její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a 

jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 

provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 

povinnosti stanovené v Článku III. odst. 7 této Smlouvy. Za porušení této povinnosti 

se stanoví odvod ve výši 2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně 

závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li 

veřejnoprávní smlouva jinak.  

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 

s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 

zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 

příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 

období. 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 

správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

3. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace 

oprávněn postoupit na třetí osobu.  

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 

obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. 

6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 

smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo 

Zastupitelstva města Litoměřice. 

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví, úsek komunitního plánování Městského úřadu Litoměřice. 

8. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, 

jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání. 

9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

zveřejněním této Smlouvy v ISRS. 

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
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právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 

zveřejní v ISRS. 

11. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 

vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 

uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

 

V Litoměřicích dne: 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 

 Lukas Wünsch xxx 

 místostarosta ředitelka 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 20

Název bodu: Vyřazení pohledávky firmy RENTCENTRUM, spol. s r. o. -
výstavba dopravního hřiště

Zodpovídá: Ing. Pavel Gryndler
Zpracoval/a/i: Lenka Brožová

Důvodová zpráva:
Město Litoměřice, zastoupené JUDr. Mariannou Svobodovou, advokátkou, Karlovo náměstí671/24,
Praha ,1 uplatňovalo peněžité plnění vůči firmě RENTCENTRUM, spol. s r. o., IČO: 48028231, se
sídlem Vinohradská 1210/60, Praha 3 v souvislosti se smlouvou    o dílo na realizaci veřejné zakázky
„REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ V LITOMĚŘICÍCH“ část veřejné zakázky č. 1
„Výstavba nového objektu zázemí DDH“ ze dne 9. května 2014. Obvodní soud pro Prahu 3 pověřením
č. j. 36 EXE 3574/2016 ze dne 7. 11. 2016 nařídil v této věci exekuci na majetek povinného. Soudní
exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL. M., Exekutorský úřad Litoměřice, Masarykova 679/33, Litoměřice
usnesením č. j. 124 EX 13872/16-68 tuto exekuci zastavil. Důvodem zastavení exekuce je skutečnost,
že povinný byl vymazán z obchodního rejstříku. Povinný tak zanikl bez právních nástupců a v exekuci
není dále proti komu postupovat. Na základě této skutečnosti navrhujeme odpis pohledávky (v
souladu se směrnicí o vymáhání pohledávek).       

Návrh usnesení:

usnesení č. ../3/2022

ZM schvaluje odpis pohledávky firmy RENTCENTRUM, spol. s r. o., IČO: 48028231, se sídlem
Vinohradská 1210/60, Praha 3 ve výši 453.255,72 Kč.

Příloha č. 1: Oznameni_o_skonceni_exekuce_RENTCENTRUM.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Lenka Brožová

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1171?name=Oznameni_o_skonceni_exekuce_RENTCENTRUM.pdf


Č. j.: 124 EX 13872/16-70
Číslo opr.: 

O Z N Á M E N Í   O  S K O N Č E N Í   E X E K U C E

Soudní  exekutor  JUDr.  Ondřej  Mareš,  LL.M.,  Exekutorský úřad Litoměřice,  se  sídlem  Masarykova 679/33,  412 01
Litoměřice, pověřený k provedení exekuce pověřením, které vydal Obvodní soud pro Prahu 3 dne 7.11.2016 pod č.j.  36
EXE 3574/2016, na základě vykonatelného exekučního titulu - rozsudek č.j. 12 C 86/2016-84, který vydal Obvodní soud
pro Prahu 3 dne 15.06.2016 a který se stal pravomocným dne 29.07.2016 a vykonatelným dne 02.08.2016, 

oznamuje ve věci exekuce 
oprávněného:   Město  Litoměřice,  Mírové náměstí  15/7,  41201,  Litoměřice,  IČ 00263958,  zast.  JUDr.  MARIANNA
SVOBODOVÁ, Karlovo náměstí 671/24, 11000, Praha 1 
proti 
povinnému: RENTCENTRUM, spol. s r.o., Vinohradská 1210/60, 13000, Praha, IČ 48028231

podle § 46 odst. 8 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „e.ř.“), toto:

Exekuce  vedená  nadepsaným  soudním  exekutorem  ve  výše  uvedené  věci  byla pravomocně  zastavena. 
K tomuto dni podle § 47 odst. 5 e.ř. zanikají účinky všech exekučních příkazů. 

Odůvodnění:

V předmětném exekučním řízení došlo ke skončení exekuce a zániku pověření soudního exekutora podle § 51 
písm. b) e.ř. a to zastavením exekuce.

V Litoměřicích dne 09.02.2022

 otisk úředního razítka

                JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. v. r.
                                                  soudní exekutor

                                                  Exekutorský úřad Litoměřice
vyřizuje: Humburská Kateřina
za správnost vyhotovení: Kateřina Fraňková

Toto oznámení se doručí:
orgánům a osobám dotčeným exekučním řízením,
účastníkům řízení na jejich žádost. 

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k písemné 
žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v 
el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 21

Název bodu: Poskytnutí dotace pro Územní odbor Litoměřice HZS Ústeckého
kraje

Zodpovídá: Miroslav Letafka
Zpracoval/a/i: Eva Šimková
Převzal/a/i od: Miroslav Letafka

Důvodová zpráva:
Odůvodnění:
Poskytnutí finančních prostředků na věcné vybavení HZS ÚK Litoměřice na základě smlouvy č.
SPR/012/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice (žádost viz příloha orig. zápisu).
Jedná se o následující prostředky:

• FPS COM 7000 – základní komunikační jednotka do masky
• Klíčovací jednotka C-C550/EADS TPH-700 NON-EX

 
Dopad do rozpočtu města:
Viz přiložené rozpočtové opatření.

Návrh usnesení:

usnesení č. 47/3/2022

a) ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 100.000 Kč pro Hasičský
záchranný sbor Ústeckého kraje, se sídlem Ústí nad Labem, Horova 1340/10,IČO: 708 86 300, na
podporu modernizace věcného vybavení stanice Litoměřice.

b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Hasičským záchranným
sborem Ústeckého kraje, se sídlem Ústí nad Labem, Horova 1340/10, IČO: 708 86 300 (žádost a
smlouva viz příloha orig. zápisu).

c) ZM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: 01_zadost_HZS.pdf
Příloha č. 2: 02_smlouva_HZS.pdf
Příloha č. 3: 03_RO_ZM_2_UOaKR_HZS.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1114?name=01_zadost_HZS.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1115?name=02_smlouva_HZS.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1116?name=03_RO_ZM_2_UOaKR_HZS.pdf
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
ÚSTECKÉHO KRAJE 
Územní odbor Litoměřice 
Českolipská 1997/11 
41201   Litoměřice 1 

 Městský úřad Litoměřice 
 Mírové náměstí 15/7 
 Litoměřice 1 

 41201 

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č.J. VYŘIZUJE/KONTAKT LITOMĚŘICE 
      HSUL-   787-5/LT-2021 plk. Ing. Boleslav Lang 15.11.2021 
       tel. 950 425 120,       
  boleslav.lang@ulk.izscr.cz 

Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2022 

Vážený pane starosto, 

dovolte, abych Vás touto cestou na základě dobrých vzájemných pracovních vztahů požádal o zvážení 
možnosti poskytnout HZS Ústeckého kraje, územnímu odboru Litoměřice finanční dar na nákup věcných 
prostředků požární ochrany pro stanici v Litoměřicích v roce 2022. 

Nákup věcných prostředků by výrazně přispěl ke zkvalitnění práce příslušníků při likvidaci následků 
požárů, zásahů na vodní hladině, u dopravních nehod a na úseku odborné přípravy jednotky PO.  

Jednalo by se o následující prostředky: 

1. FPS COM 7000 - základní komunikační jednotka do masky 

2. Klíčovací jednotka C-C550 

Předpokládaná hodnota finančního daru je 100 000,- Kč. 
K dopisu přikládám stručné technické specifikace prostředků firmy Dräger pro lepší představu. 
 
Za zvážení Vašich možností předem děkuji,  
 

s přátelským pozdravem     plk. Ing. Boleslav Lang 

 rada 
 ředitel Územního odboru Litoměřice 
 HZS Ústeckého kraje 

 podepsáno elektronicky 

  

*HZSUX009LC5C* 
HZSUX009LC5C 

http://www.hzscr.cz/
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FPS COM 7000 - základní komunikační jednotka do masky 

  

Komunikační jednotka Dräger FPS COM 7000 byla speciálně vyvinuta pro celoobličejovou masku Dräger 
FPS 7000. Upevňuje se k rámu zorníku a je tedy plně integrovaná. Zajišťuje hands-free komunikaci mezi 
všemi uživateli ochranných dýchacích přístrojů během mise. Vynikající kvality hlasu je dosaženo 
odstraněním veškerého rušivého šumu. Speciálně navrženo pro nasazení pomocí chemických 
ochranných obleků. 

Klíčovací jednotka C-C550/EADS TPH-700 NON-EX 

 
Klíčovací jednotka umožňuje přímé propojení vysílačky typu Matra THP 700 s komunikační jednotkou v 
masce. Jednotka je vybavena integrovaným reproduktorem a mikrofonem. Lze připojit na řadu 
přijímacích modelů. Její silný a robustní design je schválen dle IP67/MIL-STD-810G. Umožňuje nezávislá 
nasazení s vysílačkou (také bez připojených sluchátek). Uživatelsky přátelská se dvěma tlačítky PTT. 



Číslo smlouvy příjemce: 2022019 

SMLOUVA č. SPR/012/2022 

O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE  
na podporu modernizace technického vybavení Územního odboru Litoměřice Hasičského záchranného 

sboru Ústeckého kraje v období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022, kterou uzavřely tyto smluvní strany: 

Město Litoměřice, IČO 002 63 958 

se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

jednající Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města 

bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 1524471/0100 

na straně jedné jako „poskytovatel“ 

a 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČO 708 86 300 

se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem 

jednající plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje 

bankovní spojení: Česká národní banka Ústí nad Labem, č. účtu: 19-76548881/0710 

ze strany druhé jako „příjemce“ 

společně též jako smluvní strany 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

1. Poskytovatel na základě žádosti příjemce ze svého rozpočtu na rok 2022 tímto poskytuje příjemci dotaci na 

výdaje spojené s modernizací technického vybavení územního odboru Litoměřice Hasičského 

záchranného sboru Ústeckého kraje ve výši 100 000 Kč (slovy: stotisíc korun českých). 

2. Dotace bude poskytnuta příjemci jednorázově, převodem na jeho účet uvedený v záhlaví Smlouvy. Dotace 

bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy. 

3. Příjemce je povinen užít dotaci ke sjednanému účelu. V případě, že dotace nebude příjemcem využita v 

plné výši, je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku 

na účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

4. Účelem dotace je zajištění nového technického vybavení HZS, které vhodným způsobem doplňuje stávající 

stav a rozšiřuje možnosti zásahů při mimořádných událostech na území Litoměřicka. 

5. Dotace je poskytnuta účelově na Podporu technického vybavení Hasičského záchranného sboru Ústeckého 

kraje Územního odboru Litoměřice. 

Článek II. 

Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace 

Povinnosti příjemce: 

1. Příjemce se zavazuje použít dotaci ke sjednanému účelu nejpozději do 31. 12. 2022. 

2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními předpisy. 

3. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce. 

4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele.  

5. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že příjemce není v 

insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce povinen neprodleně tuto 

skutečnost oznámit poskytovateli. Zahájení insolvenčního řízení proti příjemci je důvodem k odstoupení od 

smlouvy ze strany poskytovatele. 

6. Příjemce je povinen informovat poskytovatele o zásadních změnách příjemce jako jsou vlastnická práva, 

vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu, bankovního 

spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
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7. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s prezentací, že toto technické 

vybavení bylo podpořeno Městem Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost o činnostech 

podporovaných Městem Litoměřice. 

8. Příjemce je povinen předat poskytovateli finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu o 

poskytnuté dotaci. Finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu je příjemce povinen předložit v případě 

předčasné realizace nákupu technického vybavení do dvou měsíců po ukončení realizace, nejpozději však 

do 15. února roku následujícího po roce, na který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení 

finančního vypořádání dotace a závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace na další 

rok. 

9. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno: 

„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

10. Příjemce bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této 

Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

Prohlášení smluvních stran: 

11. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za 

obchodní tajemství. Poskytovatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této 

Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny 

(např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Ke zpracování osobních 

údajů příjemce dotace, popř. jeho statutárního zástupce potřebných k poskytnutí dotace a uzavření této 

Smlouvy je poskytovatel dotace oprávněn ve smyslu čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - „GDPR“). 

Článek III. 

Kontrola čerpání dotace 

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti nahlížet do účetnictví 

příjemce. Příjemce se tímto zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost 

všem osobám oprávněným k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 

2. Příjemce bere na vědomí, že monitoring realizace vybrané služby provádí Útvar obrany a krizového řízení 

MěÚ Litoměřice; příjemce se zavazuje poskytovat pracovníkům tohoto útvaru veškerou součinnost včetně 

předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, na kterou byla 

dotace poskytnuta. 

3. Příjemce je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů. Příjemce je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům 

nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné 

správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této 

smlouvy a poskytnout jim součinnost. 

4. Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele bezodkladně o všech provedených kontrolách ze strany 

jiných subjektů než poskytovatele, o všech navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem 

těchto kontrol, a o jejich splnění. 

Článek IV. 

Doba trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků z této Smlouvy 

plynoucích. 

2. Smlouvu lze ukončit na základě: 

a) písemné Dohody obou smluvních stran. 

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 

poskytovatele poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak. 



Strana 3 (celkem 5) 

b) písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených. 

Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. Výpověď 

Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení. 

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručena příjemci. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud 

příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil. 

6. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce stanovených touto Smlouvou nebo obecně 

závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud: 

a) příjemce použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této smlouvě, 

b) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy, 

c) příjemce je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, 

d) příjemce změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem pro danou oblast podpory, ztratí 

způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta, 

e) pokud příjemce neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení kontroly 

čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, příjmových a 

výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu v termínech 

stanovených touto Smlouvou, 

g) z důvodu zániku příjemce (právnímu nástupci). 

4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se 

jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se příjemce zavazuje poskytnuté 

peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 

poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním 

všech práv a povinností smluvních stran. 

7. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním služby a prokazující 

čerpání poskytnuté dotace na tuto službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby způsobem, 

který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od roku následujícího 

po roce, na který byla dotace poskytnuta. 

Článek V. 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 

poskytnutých jako dotace. 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právními 

předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za neoprávněné použití 

dotace se považuje porušení povinnosti příjemce, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků 

na účet příjemce a neprokáže-li příjemce, jak byly tyto prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve stanoveném 

termínu. 

4. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do 

rozpočtu poskytovatele. 

5. Poskytovatel písemně vyzve příjemce k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě 

kontroly, že příjemce porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který 

byla dotace poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace 

poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce vrátil dotaci 

nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 
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6. Poskytovatel písemně vyzve příjemce k provedení opatření k nápravě v jím stanovené lhůtě, domnívá-li se 

na základě kontrolního zjištění, že příjemce porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž 

poskytovatel stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka 

dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce provedl opatření k 

nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti stanovené v Článku 

II. odst. 6 a v Článku III. odst. 4 této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod ve výši 

2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 

rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak. 

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem a prominutí 

odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ustanovením § 22 zákona č. 250/2000Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce dotace o finanční 

podporu (dotaci) ze strany poskytovatele pro další období. 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými 

ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně 

závaznými předpisy. 

2. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce oprávněn postoupit na třetí 

osobu. 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení obdrží poskytovatel a 

příjemce. 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich pravé a svobodné 

vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

5. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, platnost 

těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo Zastupitelstva města Litoměřice. 

6. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Útvar obrany a krizového řízení Městského úřadu 

Litoměřice. 

7. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost 

tohoto právního jednání. 

8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním této 

Smlouvy v ISRS. 

9. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní 

povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 

10. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a tímto vyslovují svůj souhlas se 

zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se 

neuveřejňují. 
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11. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle 

které je tato smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

Smlouva schválena na … jednání zastupitelstva Města Litoměřice dne ………... 2022 pod usnesením 

č. …/2022. 

 

 

V Litoměřicích dne ____. ____. 2022 V Ústí nad Labem dne ____. ____. 2022 

Poskytovatel: 

____________________________________ 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta města Litoměřice 

 

Příjemce: 

____________________________________ 

plk. Ing. Roman Vyskočil 

vrchní rada 

ředitel HZS Ústeckého kraje 

 

 



pro jednání dne:

předkládá útvar:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 0,00 100 000,00 100 000,00

0,00

0,00

0,00 100 000,00 100 000,00

ÚZ/ORG

původní změna nový

2 2301/2300 HZS ÚK, územní odb. Ltm. - věcné vybavení 0,00 100 000,00 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 100 000,00 100 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Dotace pro HZS ÚK, územní odbor v Litoměřicích, na technické vybavení ve výši 100.000 Kč na základě žádosti. 

1 O finanční prostředky ve výši 100.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO ZM

21.4.2022

útvar obrany a krizového řízení

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

C e l k e m 

21.2.2022

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Miroslav Letafka

vedoucí útvaru
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 22
Název bodu: Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:

Čtyřem soudním přísedícím zvoleným Zastupitelstvem města Litoměřice končí funkční období dne
20.6.2022. Okresní soud v Litoměřicích potřebuje soudní přísedící i pro další období (4 roky) a tři
navrhované osoby projevily zájem ve funkci pokračovat (pí. Lxxxxxxx odmítla). Dále se přihlásila
jedna nová osoba – Ing. Bc. Jxxx Kxxxxxx, která má zájem stát se soudní přísedící.

V souladu s § 60 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedící navrhuje a volí zastupitelstvo
obce v obvodu příslušného okresního soudu z řad občanů ČR, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v obvodu zastupitelstva obce nebo zde pracují. Přísedícím může být občan, který je způsobilý k
právním úkonům, bezúhonný (nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin) a dosáhl věku 30 let.
Splnění podmínek doložili navrhovaní občané aktuálním výpisem z rejstříku trestů. Žádná
z navržených osob není narozena před r. 1971, a proto nemusí dokládat splnění podmínek dle zákona
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech
(lustrační osvědčení). Dále bylo prověřeno, že tito občané nebyli řešeni pro přestupky proti
občanskému soužití ani majetku v působnosti MěÚ Litoměřice. K navrhovaným osobám se kladně
vyjádřila předsedkyně okresního soudu.

Návrh usnesení:

usnesení č. 48/3/2022

ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let: Mgr.
Sxxxxxxxxx Vxxxxxx, nar. xxxxx.1977, bytem xxxxxxxxxxxxx, Litoměřice,- Dxxxxxx Mxxxx, nar.
xxxxx.1975, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice,- Ing. MxxxxxxPxxxxxxxxx, nar. xxxxx1974,
bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice- Ing. Bc. JxxxxKxxxxxxx, nar. xxxxx1991, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice (podklady viz příloha orig. zápisu). 

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 23

Název bodu: Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, kterou se upravuje zákaz
žebrání a zkracuje doba nočního klidu

Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková
Konzultoval/a (s
kým): MKZ, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

Důvodová zpráva:
Město Litoměřice každoročně reguluje obecně závaznou vyhláškou dobu nočního klidu na základě
zmocnění v § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a to její zkrácení v době
konání významných tradičních slavností vždy pro příslušnou část města kde se akce koná (pouze
Silvestr a pálení čarodějnic se vztahují na celé území města).
Předpokládá se, že stejně jako v loňském roce se bude konat Vinobraní, Velký letní koncert, Hudební
léto, Pokořen – komorní festival na břehu Labe a další tradiční akce. Letos také po delší době
proběhnou Hasičské slavnosti.
Zákaz žebrání v Městské památkové rezervaci a na autobusovém nádraží zůstává zachován ve
stávajícím rozsahu.
Znění vyhlášky tvoří přílohu tohoto návrhu. Nemá dopad do rozpočtu města
 

Návrh usnesení:

usnesení č. 49/3/2022

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba
nočního klidu (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: OZV_01_2022_zebrani_nocni_klid.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1235?name=OZV_01_2022_zebrani_nocni_klid.pdf


 
 

 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, 
 
 

kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu 
  
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 21. dubna 2022 usneslo 
usnesením č. …/3/2022 vydat na základě § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o obcích“), a na základě § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“), 
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 
Článek 1 

Předmět a cíl vyhlášky 
 
1) Předmětem této vyhlášky jsou: 

a) opatření směřující k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
prostřednictvím regulace žebrání, které by mohlo narušit veřejný pořádek ve 
městě Litoměřice (dále jen „město“) nebo být v rozporu s dobrými mravy nebo 
estetickým vzhledem města; 

b) opatření ke zmírnění zákonné regulace ochrany nočního klidu1. 
2) Cílem této vyhlášky je vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, ochrana 

dobrých mravů a vytváření estetického vzhledu města, jakož i zmírnění ochrany 
nočního klidu ve výjimečných případech za účelem udržení místních tradic 
a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity, které nelze, nebo 
není vždy vhodné, provozovat mimo dobu zákonem nastaveného nočního klidu. 

3) Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon.2 
 

Článek 2 
Zákaz žebrání na veřejném prostranství 

 
1) Zakazuje se žebrání na veřejných prostranstvích3 nacházejících se na území 

Městské památkové rezervace4 (grafické zobrazení vymezení tohoto území je 
 

1 resp. stanoví se výjimečné případy, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší  
2 § 5 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) zákona o některých přestupcích („Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 

že poruší noční klid. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší noční 

klid.“) a § 5 odst. 6 zákona o některých přestupcích („Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé 

do šesté hodiny.“) 
3 ustanovení § 34 zákona o obcích („Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 

veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez 

ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“) 
4 výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 27. října 1978, č. j. 22260/78 o prohlášení 

historického jádra města Litoměřic za památkovou rezervaci („Rozsah je vymezen hranicí vedoucí na severní 

a východní straně ulicí Na valech a komunikačním tahem v prostoru přednádraží. Na jihu jde hranice ulicemi 

Starou mosteckou, Vodní a Dolní rybářskou, odkud pokračuje po severní straně tělesa železniční trati až 



uvedeno v příloze č. 1 vyhlášky) a na dalších veřejných prostranstvích 
zakreslených v příloze č. 2 této vyhlášky. 

2) Žebráním se rozumí hlasové projevy, posunky a celkové chování osob, ze kterého 
se lze důvodně domnívat, že směřuje k získání osobního daru, a to pasivní nebo 
aktivní formou, tj. např. polehávání, klečení, posedávání, postávání či popocházení 
na frekventovaném místě, vytváření gest s cílem vzbudit soucit u kolemjdoucích 
osob, nebo jejich oslovování za účelem získání hmotného daru apod. 

3) Za žebrání se nepovažuje:  
a) vybírání peněz studenty související s ukončením střední školy5 – tzv. “poslední 

zvonění“; 
b) vybírání milodarů členy řeholních řádů (shromažďování finančních prostředků 

církvemi a náboženskými společnostmi registrovanými dle zvláštních právních 
předpisů6); 

c) vybírání finančních prostředků v rámci veřejné sbírky7 a sjednávání dárcovství, 
při kterém nedochází k vybírání finančních prostředků v hotovosti. 

 
Článek 3 

Výjimečné zkrácení doby nočního klidu 
 

1) Doba nočního klidu se zkracuje8 na celém území města: 
a) na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 31. prosince na 1. ledna;9 
b) na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 30. dubna na 1. května.10  

2) Doba nočního klidu se zkracuje11: 
a) v části města „Litoměřice – Město“ v noci z 16.9.2022 na 17.9.2022 na dobu 

od 24:00 hodin do 6:00 hodin;12  
b) na Mírovém náměstí v noci ze 4.8.2022 na 5.8.2022 na dobu od 24:00 hodin 

do 6:00 hodin;13  
c) na Střeleckém ostrově v noci z 26.8.2022 na 27.8.2022 a v noci z 27.8.2022 na 

28.8.2022 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;14 
d) na Střeleckém ostrově v noci z 29.7.2022 na 30.7.2022 a v noci z 30.7.2022 na 

31.7.2022 na dobu od 01:30 hodin do 6:00 hodin;15 
e) na Střeleckém ostrově v okolí Skateparku v noci z 16.7.2022 na 17.7.2022 na 

dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin;16  
f) na Lodním náměstí v noci z 18.6.2022 na 19.6.2022 na dobu od 1:00 hodin do 

6:00 hodin,17 

 
za č. p. 223. Na straně západní probíhá po hranici parcel č. 1534, 1527 do ulice Zahradnické, Nemocniční 

a Mariánské a dále podél parcely č. 1321 zpět k ulici Na Valech.“)  
5 ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
6 zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností 

a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů 
7 zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), 

ve znění pozdějších předpisů 
8 tj. doba nočního klidu je vymezena dobou kratší 
9 Silvestrovská noc spojená s rodinnými oslavami příchodu Nového roku 
10 Filipojakubská noc (též zvaná Valpuržina) spojená s tradičními společenskými oslavami (národní zvyk) – 

např. pálení čarodějnic, stavění májek, Beltain apod. 
11 v případech, kdy se budou konat níže uvedené tradičních slavností a kulturní akce (dále jen „akce“) 
12 akce „Vinobraní Litoměřice“ 
13 akce „Velký letní koncert“ 
14 akce „Filmový festival 2022“ 
15 akce „Pokořen-komorní festival na břehu Labe“ 
16 akce „SAVE(D) SKATE“ 
17 akce „Grasselload 2022“ 



g) na Lodním náměstí v noci z 15.7.2022 na 16.7.2022, v noci z 12.8.2022 na 
13.8.2022, v noci z 13.8.2022 na 14.8.2022, v noci z 19.8.2022 na 20.8.2022, 
v noci ze 20.8.2022 na 21.8.2022, v noci ze 27.8.2022 na 28.8.2022, v noci 
z 2.9.2022 na 3.9.2022 a v noci z 23.9.2022 na 24.9.2022 na dobu od 24:00 
hodin do 6:00 hodin a v noci ze 30.7.2022 na 31.7.2022 na dobu od 1:00 hodin 
do 6:00 hodin;18  

h) na výstavišti Zahrada Čech a na Mírovém náměstí v noci z 10.6.2022 na 
11.6.2022 na dobu od 23:00 hodin do 6:00 hodin, a na Lodním náměstí v noci 
z 11.6.2022 na 12.6.2022 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin.19 

i) na výstavišti Zahrada Čech v noci z 19.8.2022 na 20.8.2022 a v noci 
z 20.8.2022 na 21.8.2022 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin.20 

j) na výstavišti Zahrada Čech v noci z 4.6.2022 na 5.6.2022 na dobu od 2:00 
hodin do 6:00 hodin.21 

 
Článek 4 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se upravuje zákaz žebrání  
a zkracuje doba nočního klidu, ze dne 22. 6. 2021. 

 
Článek 5 
Účinnost 

  
Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího 
vyhlášení. 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
.......................................... .......................................... 

Mgr. Karel Krejza 
1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta 

 
 
 
 
 
 
 

 
18 akce „Hudební léto 2022“ 
19 akce „Hasičské slavnosti Litoměřice 2022“ 
20 akce „DCP hudební festival“  
21 akce „Gastro food fest“  



 
 
 
Doložka o vyhlášení vyhlášky 
Oznámení o vyhlášení této vyhlášky musí být zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední 
desce Městského úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 3 odst. 2 zákona č. 35/2021 
Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých 
správních úřadů. 
 
Oznámení zveřejněno dne: ...2022, sejmuto z úřední desky dne: ...2022. 
 
Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje zveřejnění oznámení: ……………………… 
                                                                                                             (razítko, podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2022, kterou se upravuje zákaz žebrání 
a zkracuje doba nočního klidu 
 



Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2022, kterou se upravuje zákaz žebrání 
a zkracuje doba nočního klidu 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 24

Název bodu: Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v
Litoměřicích

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: Paní Zxxx Kxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků
a pomníků (hrobová zařízení – movité věci) a hrobek (hřbitovní stavby – nemovité věci), které se
z důvodu opuštění jejich vlastníky staly vlastnictvím města.
Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova – jedná se o nemovitou věc, která
se nezapisuje do katastru nemovitostí, je určená k uložení lidských pozůstatků v rakvi nebo urně.
Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobku nutné zaúčtovat s aktuálním DPH (21
%).
Jedná se o klasickou hrobku v sektoru IV. s evidenčním číslem 134.
Projednáno v MK 30.3.22 Hlasováním    pro: 7              proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje prodej

Návrh usnesení:

usnesení č. 50/3/2022

ZM schvaluje záměr prodeje klasické hrobky v sektoru IV., s evidenčním číslem 134, na Městském
hřbitově v Litoměřicích.

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 25

Název bodu: Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v
Litoměřicích

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Paní Rxxxxx Pxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice

Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků
a pomníků (hrobová zařízení – movité věci) a hrobek (hřbitovní stavby – nemovité věci), které se
z důvodu opuštění jejich vlastníky staly vlastnictvím města.

Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova – jedná se o nemovitou věc, která
se nezapisuje do katastru nemovitostí, je určená k uložení lidských pozůstatků v rakvi nebo urně.

Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobku nutné zaúčtovat s aktuálním DPH (21
%).

Jedná se o klasickou hrobku v sektoru IV.A s evidenčním číslem 168.

Projednáno v MK 30.3.22 Hlasováním    pro: 7              proti: 0              zdržel se: 0

MK doporučuje prodej

Návrh usnesení:

usnesení č. 51/3/2022

ZM schvaluje záměr prodeje klasické hrobky v sektoru IV.A, s evidenčním číslem 168, na Městském
hřbitově v Litoměřicích.

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 26

Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/36, jehož součástí je
stavba bez čp/če v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM

Jedná se o nepotřebný majetek pozemek parc. č. 4008/36, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 493
m2, jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba) v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých kasáren Jiřího
z Poděbrad v Litoměřicích na okraji města. V současné době není stavba dlouhodobě využívána a je
ve špatném technickém stavu. Na pozemku je vedeno věcné břemeno pro Českou republiku na
kabelové vedení – inženýrskou síť.
OSNMM již v minulosti řešil záměr prodeje výše uvedeného pozemku včetně stavby. ZM dne
26.04.2018 usn. č. 63/3/2018 schválilo záměr prodeje, způsob prodeje schválila RM dne 09.08.2018
usn. č. 520/13/2018 veřejnou licitací, prodej nebyl uskutečněn, nebyl žádný účastník veřejné licitace.
Dále ZM dne 11.04.2019 usn. č. 54/2/2019 schválilo adresný záměr prodeje, prodej se neuskutečnil,
žadatel od koupě odstoupil.
Stanovisko OÚRM: záměr prodeje není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD).
Dle ÚPD je nemovitá věc zahrnuta do ploch s funkčním využitím pro občanskou vybavenost (OV).
Projednáno v komisi majetkové vč. agendy likvidační (dále MK) dne 30.03.2022. MK doporučila
záměr prodeje.
Stanovisko OSNMM: ztotožňuje se s doporučením MK. Podmínky způsobu prodeje budou projednány
Radou města Litoměřice a následně zveřejněny na úřední desce města.
Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh usnesení:

usnesení č. 52/3/2022

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/36, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 493
m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba v k.ú. Litoměřice. Podmínky prodeje (způsob
prodeje, stanovení minimální kupní ceny) budou projednány Radou města Litoměřice a následně
zveřejněny na úřední desce města.

Příloha č. 1: snimek_katastralni_mapy.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1134?name=snimek_katastralni_mapy.pdf


Snímek katastrální mapy: pozemek parc. č. 4008/36, k.ú. Litoměřice 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 27

Název bodu: Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3886/11 v k.ú.
Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Pozemek parc.č. 3886/11 o výměře 1324 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice se
nachází před areálem litoměřické nemocnice, město Litoměřice má na pozemek předkupní právo
podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Stanovisko OÚRM: Pozemek by bylo vhodné využít pro rozšíření parkoviště.

Návrh usnesení:

usnesení č. 53/3/2022

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3886/11 o výměře 1324 m2
(ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO:69797111. 

Příloha č. 1: 3886_1.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1149?name=3886_1.pdf
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 28
Název bodu: Záměr směny pozemků města se spol. GL Development s.r.o.
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM  

Odůvodnění: Dne 16.09.2022 byl v ZM pod usnesením č. 126/5/2021 schválen majetkový záměr
pod tímto zněním: „ZM schvaluje adresný záměr směny pozemků ve vlastnictví města dle
nezapsaných GP: pozemky parc.č. 4008/51 včetně stavby, 4008/133, 4008/134, 4008/135,
4008/52, 4008/53, 4008/55, 5227/30 včetně stavby, 5227/31 včetně stavby, 5227/33,
5227/42 včetně stavby, 5227/108 a 5227/109, v k.ú. Litoměřice, za pozemky ve vlastnictví
společnosti GL Development s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 09637338, a
to za parc.č. 5226/1 a 5226/2, v k.ú. Litoměřice (seznam pozemků viz příloha orig. zápisu)
za cenu dle znaleckých posudků s doplatkem rozdílu ceny pro město Litoměřice.“, který byl
následně vyvěšen na úřední desce města od 23.09.2021 do 08.10.2021. Jedná se o směnu pozemků
ve vlastnictví města v bývalých kasárnách Pod Radobýlem a Jiřího z Poděbrad (dle nezapsaných GP)
za pozemky parc.č. 5226/1 a 5226/2 ve vlastnictví společnosti GL Development s.r.o., vše v k.ú.
Litoměřice. Následně proběhla další jednání obou stran, které vlastní příslušné pozemky s tím, že
bylo předjednáno rozšíření tohoto původního záměru o další dva pozemky ve vlastnictví města a to
parc. č. 5227/36 o výměře 3.114 m2 a parc. č. 5227/39 o výměře 4.046 m2, oba v k.ú. Litoměřice.
Majetkový odbor předkládá ZM k projednání rozšíření a doplnění tohoto původního záměru směny
pozemků o tyto dva pozemky.

Návrh usnesení:

usnesení č. 53/3/2022

ZM schvaluje doplnění záměru směny pozemků (usnesení č. 126/5/2021 ze dne 16.9.2021) ve
vlastnictví města, dle nezapsaných GP (nemovitosti v bývalých kasárnách Pod Radobýlem a Jiřího z
Poděbrad) o pozemky parc. č. 5227/36 a 5227/39 za pozemky parc. č. 5226/1 a 5226/2 ve vlastnictví
společnosti GL Development, s.r.o., Na Vinici 948/13, Litoměřice, IČO: 09637338, vše v k.ú
Litoměřice.

Příloha č. 1: areal_Jiriho_z_Podebrad.pdf
Příloha č. 2: Pod_Radobylem.pdf
Příloha č. 3: 28_situace_mestsky_architekt.pdf
Příloha č. 4: 28_Uzemni_studie_kasarna_Pod_Radobylem.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1150?name=areal_Jiriho_z_Podebrad.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1151?name=Pod_Radobylem.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1251?name=28_situace_mestsky_architekt.pdf
https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1252?name=28_Uzemni_studie_kasarna_Pod_Radobylem.pdf




Pod Radobýlem – nepotřebný majetek 

 

 

parc.č. výměra m2 druh pozemku LV   

5227/30 120 zastavěná plocha 1   

5227/31 121 zastavěná plocha 1   

5227/33 17525 ostat.plocha 1 dle GP 

5227/42 1932 zastavěná plocha 1   

5227/108 1553 ostat.plocha 1 dle GP 

5227/109 2106 ostat.plocha 1 dle GP 

CELKEM 23357       

 

směna za     

5226/1 21615 ostat.plocha 12664 
 

5226/2 882 ostat.plocha 12664  

CELKEM 22497    
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 29

Název bodu: Směna pozemku parc.č. 17/4 za pozemek parc.č. 53/18 ve
vlastnictví města, v k.ú. Pokratice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: Pan TxxxxxČxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
Odůvodnění: Žadatel vlastní pozemky parc.č. 17/1 a 17/2 v k.ú. Pokratice. Při přípravě studie
výstavby a realizace RD byly zjištěny nesrovnalosti s užíváním částí pozemků (připlocení). Dle
přiložené situace se na části pozemku ve vlastnictví žadatele označené žlutě, o výměře cca 30 m2,
nachází komunikace a chodník v ul. Pod Vinicí. Žlutě je označena část pozemku parc.č. 53/15 ve
vlastnictví města požadovaná žadatelem.  
Stanovisko OÚRM: Odbor územního rozvoje se směnou pozemků souhlasí za podmínky, že
předmětem směny v případě pozemku parc. č. 53/15 v k.ú. Pokratice (vlastník město) nebude část
pod komunikací a chodníkem a dále za podmínky, že realizované oplocení by v takovém případě mělo
vycházet z charakteru již realizovaného oplocení u jižně navazujících objektů.
Bylo projednáno v MK dne 2.6.2021. MK požádala o odložení tohoto bodu za účelem místního šetření
a projednání záměru žadatele.
Místní šetření dne 21.7.2021: Žadatel uvedl důvody jeho požadavku (pozemek není sekaný a je stále
znečišťovaný). Žadatel byl informován, že s ohledem na dopravní značení bude v MK řešena i
možnost prodeje-směny pouze po délce pozemku parc.č. 17/1. Žadatel preferuje možnost nákupu
pozemku po hranu obrubníku, ale po konzultaci s hlavním technikem společnosti ČEZ, se může
vystavit podezdívka plotu i 30-50 cm od obrubníku.
Bylo provedeno geodetické zaměření skutečných hranic v terénu:
ve vlastnictví žadatele dle nezapsaného GP parc.č.17/4 (část komunikace a chodníku),
ve vlastnictví města (připloceno žadatelem) parc.č. 53/18
Projednáno v MK dne 25.8.2021 Hlasováním: pro: 5      proti: 0  zdržel se: 0
MK doporučuje směnu pozemků.
Dopad do rozpočtu města 2022 - bude příjmem ÚZ 4802/4000.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 9.12.2021 usnesením č. 168/7/2021.
Zveřejněno na úřední desce: od 20.12.2021 do 4.1.2022, není připomínek ani námitek.
Cena dle znaleckého posudku č. 4/3391/22 v čase a místě obvyklá: 
Parc.č. 17/4                             19.900 Kč
Parc.č. 53/18                           126.100 Kč         

Návrh usnesení:

usnesení č. 55/3/2022

ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Pokratice, a to nezapsaný pozemek parc.č. 53/18 o výměře 51
m2 z vlastnictví města do vlastnictví pana Txxxxxx Čxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice a pozemku parc.č. 17/4 o výměře 35 m2 z vlastnictví pana Txxxxxx
Čxxxxxxxx do vlastnictví města, s tím, že pan Čxxxxxxx doplatí městu Litoměřice rozdíl ceny
směňovaných pozemků ve výši 106.200 Kč, 1/2 nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši
5.142 Kč, 1/2 nákladů za vypracování GP ve výši 4.235 Kč a 1/2 správního poplatku za vklad práva do
katastru nemovitostí. 
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Příloha č. 1: 17_1_smena.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1152?name=17_1_smena.pdf
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 30
Název bodu: Prodej pozemku parc.č.4905/3 o výměře 315 m2 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: Paní Mxxxxx Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice 
Odůvodnění: Jedná se o nepotřebný pozemek města, který je oplocený a dlouhodobě užívaný
výhradně vlastníky sousedních nemovitostí (Kxxxxxxx, Bxxxxxxxxxx). Jedná se o původní pozemek
parc.č. 4905/3 o výměře 761 m2, orná půda, která je ve skutečnosti užívána z části jako ostatní
plocha, příjezdová cesta k rodinným domům a z části jako zeleň. Od roku 2014 je pozemek užíván na
základě smlouvy o výpůjčce. Na základě místního šetření za účasti vypůjčitelů předmětného pozemku
bylo domluveno, že mají zájem o odkoupení pozemku a že dojde k jeho rozdělení. 
Vlastníkem RD č.p. 2186 je pan Jxxx Kxxxx ale z důvodu exekucí na jeho osobu žádá, aby pozemek
odkoupila jeho matka, paní Mxxxxx Kxxxxxxx. Část pozemku bude prodána panu Mxxxxxxxx
Bxxxxxxxxxx, otci Lxxxxx a Dxxxxx Bxxxxxxxxxxxx, kteří jsou vlastníky RD č.p. 1742 a RD č.p. 1911,
ke kterým pozemek zajišťuje rovněž přístup. Bylo dohodnuto, že tato část pozemku bude zatížena
služebností – VCB právo chůze a jízdy pro vlastníky sousedních nemovitostí (Kxxxxxxx).
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s prodejem pozemku.
Projednáno v MK dne 2.6.2021 Hlasováním       pro: 6              proti:     0            zdržel se:  0
MK doporučuje prodej se zřízením služebnosti.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 22.6.2021 usnesením č. 93/3/2021.
Zveřejněno na úřední desce: od 2.7.2021 do 17.7.2021 není připomínek ani námitek.
Dopad do rozpočtu města 2022 bude příjmem ÚZ 4802/4000.
Cena dle znaleckého posudku č. 36/829/21:
Cena v místě a čase obvyklá                                                                    352 250 Kč (1 118 Kč/m2)
Cena dle cenového předpisu (cena vyhlášková)                                       204 700 Kč (649,80 Kč/m2)
Stanovisko OSNMM: Město Litoměřice prodává pozemky za ceny obvyklé v čase a místě, pokud ZM
schválí cenu nižší musí být zdůvodněná. Prodávaný pozemek tvoří s rodinnými domy funkční celek,
jedná se o pozemek nepotřebný pro město, bez možnosti jiného využití než jako příjezdová cesta k
rodinným domům, je oplocený a nachází se v zátopové zóně. Nad částí pozemku, o který má zájem
pan Bxxxxxxx je vedení energetického zařízení (nadzemní VN).
 

Návrh usnesení:

usnesení č. 56/3/2022

ZM schvaluje prodej pozemku, dle nezapsaného GP parc.č. 4905/3 o výměře 315 m2 (orná) v k.ú.
Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku (cena vyhlášková) 204.700 Kč paní Mxxxxx Kxxxxxxxx
nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní
smlouvy, dále kupující uhradí náklady na znalecký posudek ve výši 3.025 Kč, náklady za vypracování
GP ve výši 3.630 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena nižší než cena v
místě a čase obvyklá je zdůvodněna tím, že prodávaný pozemek tvoří s rodinným domem funkční
celek (je oplocený). Jedná se o pozemek nepotřebný pro město, bez možnosti jiného využití než jako
příjezdová cesta k rodinnému domu. Pozemek se nachází v zátopové zóně. 
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Příloha č. 1: 4905_3.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1153?name=4905_3.pdf
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 31

Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 4905/5 o výměře 446 m2 se zřízením
VCB v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Odůvodnění: Jedná se o nepotřebný pozemek města, který je oplocený a dlouhodobě užívaný
výhradně vlastníky sousedních nemovitostí (Kxxxxxxx, Bxxxxxxxxxx). Jedná se o původní parc.č.
4905/3 o výměře 761 m2 (orná půda), která je ve skutečnosti užívána z části jako ostatní plocha,
příjezdová cesta k rodinným domům a z části jako zeleň. Od roku 2014 je pozemek užíván na základě
smlouvy o výpůjčce. Na základě místního šetření za účasti vypůjčitelů předmětného pozemku bylo
domluveno, že mají zájem o odkoupení pozemku a že dojde k jeho rozdělení. Část pozemku bude
prodána paní Mxxxxx Kxxxxxxx(matka Jxxxxx Kxxxxx, vlastníka RD č.p. 2186) a část panu Mxxxxxxxx
Bxxxxxxxxxx, otci Lxxxxx a Dxxxxx Bxxxxxxxxxxxx, kteří jsou vlastníky RD č.p. 1742 a RD č.p. 1911,
ke kterým pozemek zajišťuje rovněž přístup. Bylo dohodnuto, že tato část pozemku bude zatížena
služebností – VCB právo chůze a jízdy pro vlastníky sousedních nemovitostí (Kxxxxxxx).
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s prodejem pozemku.
Projednáno v MK dne 2.6.2021 Hlasováním       pro:  6             proti:     0            zdržel se:  0
MK doporučuje prodej se zřízením služebnosti
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 22.6.2021 usnesením č. 93/3/2021.
Zveřejněno na úřední desce: od 2.7.2021 do 17.7.2021 není připomínek ani námitek.
Dopad do rozpočtu města 2022 bude příjmem ÚZ 4802/4000.
Cena dle znaleckého posudku č. 36/829/21:
Cena v místě a čase obvyklá                                            498 750 Kč (1 118 Kč/m2)
Věcné břemeno smluvní                                                  -     10 000 Kč
(pozemek slouží jako příjezdová cesta pro vlastníky sousedních pozemků parc.č. 4905/3, parc.č.
4905/4, parc.č. 4903/5 a parc.č. 4904 v k.ú. Litoměřice)
Cena dle cenového předpisu (cena vyhlášková)                289 800 Kč (649,80 Kč/m2)
O ceně byl informován žadatel: Nemá finanční možnosti na nákup pozemku za cenu obvyklou, pokud
by byl schválen prodej za cenu vyhláškovou žádá o možnost splátkového kalendáře.
Stanovisko OSNMM: Město Litoměřice prodává pozemky za ceny obvyklé v čase a místě, pokud ZM
schválí cenu nižší musí být zdůvodněná. Prodávaný pozemek tvoří s rodinnými domy funkční celek,
jedná se o pozemek nepotřebný pro město, bez možnosti jiného využití než jako příjezdová cesta k
rodinným domům, je oplocený a nachází se v zátopové zóně. Nad částí pozemku, o který má zájem
pan Bxxxxxxx je vedení energetického zařízení (nadzemní VN).

Návrh usnesení:

usnesení č. 57/3/2022

ZM schvaluje prodej pozemku, dle nezapsaného GP parc .č. 4905/5 o výměře 446 m2 (orná) se
zřízením VCB práva chůze a jízdy ve prospěch pozemků parc.č. 4905/3, parc.č. 4905/4,
parc.č.4903/5, a parc.č. 4904 v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku (cena vyhlášková)
279.800 Kč panu Mxxxxxxxx Bxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice. Kupní cena
bude uhrazena takto: 1/2 ceny před podpisem kupní smlouvy a 1/2 ceny do 31.12.2022. Dále kupující
uhradí náklady na znalecký posudek ve výši 3.025 Kč, náklady za vypracování GP ve výši 3.630 Kč a
správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena nižší než cena v místě a čase obvyklá
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je zdůvodněna tím, že prodávaný pozemek tvoří s rodinným domem funkční celek (je oplocený).
Jedná se o pozemek nepotřebný pro město, bez možnosti jiného využití než jako příjezdová cesta k
rodinnému domu. Pozemek se nachází v zátopové zóně, nad částí pozemku je vedení energetického
zařízení (nadzemní VN).    

Příloha č. 1: 4905_3.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1154?name=4905_3.pdf
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 32
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 2115/8 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha 
Odůvodnění: Jedná se o majetkoprávní vypořádání, na žádaném pozemku je umístěno zabezpečovací
zařízení vybudované v rámci akce „Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice-Česká Lípa“.
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je územní plán Litoměřice ve
znění po změně č. 2, se uvedený pozemek nachází v zastavěném území, konkrétně v plochách
dopravní infrastruktury – DI. V těchto plochách je přípustné realizovat stavby související s dopravní
infrastrukturou.
Pozemek je dle platné územně plánovací dokumentace dotčen záměrem veřejně prospěšných staveb
označených jako D2 – Silnice II/247 – přivaděč průmyslové zóny Prosmyky 1. a 2. část a D15 –
Prostor křižovatky II/247 – Masarykova, Pokratická.
Dle dostupných podkladů a projektových dokumentací se záměr veřejně prospěšné stavby pozemku
dotkne jen velmi omezeně a s majetkoprávním vypořádáním lze souhlasit. Nicméně pro přesnější
informace je třeba kontaktovat investora stavby, kterým je Ústecký kraj.
Stanovisko OSNMM: Žádaný pozemek je zatížený VCB pro ČR – Povodí Ohře státní organizace,
Chomutov.
MK 24.11.2021 Hlasováním      pro: 7              proti: 0             zdržel se: 0
Po projednání MK doporučuje tento bod odložit do doby rekonstrukce přivaděče v prostoru
křižovatky II/247.
Nové projednání: Dle sdělení Krajského úřadu a projektanta akce „D2 – Silnice II/247 – přivaděč
průmyslové zóny Prosmyky 1. a 2. část“ se stavba potkává pouze novým obrubníkem. Jinak stavba
přivaděče, jak je navržená, je mimo kolizi se záměrem Správy železnic.
Projednáno v MK dne 10.1.2022 Hlasováním     pro: 5    proti: 0        zdržel se: 0
MK doporučuje záměr prodeje.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 27.1.2022 usnesením č. 13/1/2022.
Zveřejněno na úřední desce: od 8.2.2022 do 23.2.2022 není připomínek ani námitek.
Dopad do rozpočtu města 2022 bude příjmem ÚZ 4802/4000.
Cena dle znaleckého posudku č. 5756-76/2021(vyhlášková)
Cena za pozemek                                4 282,50 Kč
Cena za VCB                                      - 1 164,90 Kč
Cena celkem                                        3 117,60 Kč                              
Cenu obvyklou nelze určit, běžně se neobchoduje s drážními pozemky.

Návrh usnesení:

usnesení č. 58/3/2022

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2115/8 o výměře 5 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice
Správě železnic, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, Praha, IČO: 70994234, za cenu dle znaleckého
posudku ve výši 3.118 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.
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Příloha č. 1: 2115_8.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1155?name=2115_8.pdf
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 33

Název bodu:
Částečná revokace usnesení č. 22/1/2021 ze dne 4.2.2021
majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO
Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: Ústecký kraj, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Odůvodnění: Ústecký kraj plánuje rekonstrukci silnice II/261, a to rekonstrukci povrchu, vyčistění
propustků a uličních vpustí, doplnění bezpečnostního zařízení, mostní objekty, opravu stávajících
opěrných zdí včetně prořezu vzrostlé zeleně. Tato rekonstrukce bude financována z prostředku ÚK s
přispěním dotace IROP. Veškeré stavební práce budou probíhat na silničním pozemku, resp. ve
stávající trase. Zábor částí pozemků pro plánovanou rekonstrukci je důsledkem posunutí hranice
pozemků v katastrálních územích, majetkoprávním vypořádáním dojde k narovnání vzniklého stavu.
Dle PD se jedná o části pozemků v k.ú. Litoměřice o výměře cca 3 065 m2 s tím, že přesné určení
bude po zhotovení GP.
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s plánovanou rekonstrukcí.
Projednáno v MK dne 31.8.2020, Hlasováním pro:7 proti:0 zdržel se:1
MK doporučuje majetkoprávní dořešení.
Záměr prodeje projednán v ZM dne 17.9.2020 usnesení č. 117/4/2020.
Zveřejněno na úřední desce od 9.10.2020 do 27.10.2020 není připomínek ani námitek.
Dopad do rozpočtu města 2021: bude příjmem ÚZ 4802/4000.
ZM dne 4.2.2021 usnesením 22/1/2021 schválilo prodej pozemků v k.ú. Litoměřice o celkové výměře
3030 m2 dle GP 4870-276/2020 (viz příloha orig. zápisu) v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO
Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“ Ústeckému kraji, IČO: 70892156, Velká
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu smluvní ve výši 303 000 Kč a uhrazení správního
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.
Před vypracováním kupní smlouvy OSNMM nechal zapsat do katastru nemovitostí geometrický plán
s tím, že se musel nechat zapsat i předchozí GP č. 4730-110/2019. Na základě toho se snížila výměra
prodávaných pozemků na 2808 m2 (viz příloha – seznam pozemků). 
S ohledem na průzkum ceny v místě a čase obvyklé žadatel nabízí 100 Kč/m2, což je částka shodná s
cenami dle Cenového věstníku, Výměru MF č. 01/2019 ze dne 28.11.2018 pro silnice II tř. (stejná
částka je stanovena i ve Výměru MF č. 01/2021).
Žadatel k tomu dále uvádí:
Kupní cena je stanovena v souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup
pro realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů,
ke kterým měly dříve práva hospodařit státní příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví
krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České
republiky do majetku krajů. Dle zásad pro poskytnutí dotací z podprogramu 298D2260 je pro výkup
pozemků pod silnicemi II. třídy stanovena cena na 100,00 Kč/m2.
 

Návrh usnesení:

usnesení č. 59/3/2022

ZM částečně revokuje usnesení č. 22/1/2021 ze dne 4.2.2021 a schvaluje prodej pozemků v k.ú.
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Litoměřice o celkové výměře 2808 m2 (seznam pozemků viz příloha orig. zápisu) v rámci
„Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“ Ústeckému
kraji, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČO: 70892156, za cenu smluvní ve výši 280.800 Kč
a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.  

Příloha č. 1: Seznam_po.UKdocx.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1156?name=Seznam_po.UKdocx.pdf


Seznam pozemků  k bodu č. 33 

- pozemku parcelní č. 72/4 o výměře 50 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 73/4 o výměře 74 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 119/6 o výměře 161 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 124/4 o výměře 149 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 132/4 o výměře 42 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 782/7 o výměře 4 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 782/8 o výměře 2 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 827/40 o výměře 3 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 827/41 o výměře 1 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 827/43 o výměře 62 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 827/44 o výměře 6 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 827/45 o výměře 1 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice  

- pozemku parcelní č. 827/46 o výměře 2 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 827/47 o výměře 1 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 827/48 o výměře 3 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 1268/23 o výměře 3 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: ostatní komunikace 

- pozemku parcelní č. 1268/28 o výměře 49 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 1268/29 o výměře 11 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 1268/30 o výměře 8 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 1313/120 o výměře 140 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 1321/31 o výměře 58 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 1354/6 o výměře 205 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 1683/4 o výměře 1 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 1838/5 o výměře 203 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 1838/6 o výměře 14 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: ostatní komunikace e 

- pozemku parcelní č. 2573/12 o výměře 1 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 



- pozemku parcelní č. 2573/13 o výměře 37 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 2573/14 o výměře 9 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 2714/28 o výměře 6 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 2719/49 o výměře 73 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 2839/5 o výměře 4 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 2839/6 o výměře 55 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 2839/7 o výměře 842 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 2839/8 o výměře 188 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 

- pozemku parcelní č. 4088/4 o výměře 340 m2 označeného jako ostatní plocha, 
způsob využití: silnice 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 34
Název bodu: Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: Odbor správní 

Odůvodnění: Na základě požadavků odborů MěÚ a odborných posudků byl zpracován seznam
rozbitého, neopravitelného, nepoužitelného a opotřebovaného majetku. Seznam vyřazených položek,
byl projednán na majetkové komisi vč. agendy likvidační dne 30.3.2022, která doporučila odpis a
vyřazení uvedených položek.
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady o
provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.
Správní odbor dne 31.3.2022 požádal o vyndání zápisu č.3 z usnesení (organizace 2000)
 

 

Návrh usnesení:

usnesení č. 60/3/2022

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu z jednání ze dne 30.3.2022
pod číslem 5 (zápis č. 1-2,4-7) odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig.
zápisu).  

Příloha č. 1: zapis_likvidacni_komise_zv.30.3.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1145?name=zapis_likvidacni_komise_zv.30.3.pdf


 
 
 

 

Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

(komise majetková vč. agendy likvidační) 

 

konané dne 30.3.2022, v budově Městského úřadu Litoměřice, kancelář odboru správy nemovitého 
majetku města, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 

 

Přítomni: 

• MUDr. Ondřej Štěrba 

• Mgr. Václav Härting 

• Josef Kalina ml.  

• František Kadeřábek 

• Ing. Zdeněk Černý 

• Roman Kozák 

• Ing. Luboš Janoušek 
     

 
Omluven:     

• Ing. Zdeněk Bezděka 
     
Jednání řídil: MUDr. Ondřej Štěrba 
 
Zapisovatelka: Lenka Jindřichová 

 

Program: 

5. Návrhy na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci zápis č. 1 – 7 
Zápis č. 1 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / Odbor komunikace  
Účet   druh    org.      částka 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
02804   monitor    2200     3 318,00 
90201   ozvučení, nábytek  2200   55 299,00 
02807   reklamní stojany  2200   27 047,88 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
Celkem:         85 664,88 
Majetek je rozbitý a nefunkční 
Hlasováním         pro:     4              proti:    0                zdržel se: 3 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
Zápis č. 2 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / Sbor dobrovolných hasičů 
  
Účet   druh   org.        částka 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
02805              telefon mobilní  2300       6 798,00 
90201   bruska      2300            1 230,00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
Celkem:            8 028,00 
Majetek je rozbitý a nefunkční 
Hlasováním         pro:    4               proti:   0                 zdržel se: 3 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 3 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / Správní odbor 



Účet   druh    org.                částka 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
02203   zařízení multifunkční  2000            74 900,00 
                                                                                                               ZC:          3 745,00 
02803   kalkulačky, skartovač  2000            71 628,00 
02804    NTB,PC, monitory  2000          366 466,00 
02805   telefon mobilní   2000              4 999,00 
02807   stoly, skříně, kontejner  2000            36 789,00 
02814    vrtačky AKU   2000             8 998,00 
02815   chladnička Ardo  2000             3 444,00 
90201   svítidlo, monitory  2000          129 954,00 
   kontejnery, židle  2000    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
Celkem:         707 178,00   
             ZC:   646 023,00 
Majetek je rozbitý a nefunkční 
 
Hlasováním         pro:    4               proti:     0               zdržel se: 3 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 4 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / Útvar PROLIDI 
Účet   druh    org.                    částka 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
90201   flipchart   2100       2 759,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- 
Celkem:            2 759,00 
Majetek je rozbitý a nefunkční 
Hlasováním         pro:   4                proti:   0                 zdržel se: 3 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 5 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / OSNMM 
Účet   druh    org.        částka 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
02200   věž posilovací  4010    50 000,00 
                                                                                                                        ZC:    1 697,00 
02803   stroj psací   4100     7 490,00 
02804   monitor, tiskárna  4100   12 710,00 
02807   bar – posezení  4100    38 544,00 
02808   systém kamerový  4100   14 922,50 
02815   drink mixér, spotřebiče 4100      9 440,00 
90201   kina domácí, tiskárna 4100      8 918,00 
   vinotéka     
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------- 
Celkem:                  142 024,00 
                 ZC:          93 721,00 
Majetek je rozbitý a nefunkční 
Hlasováním         pro:    4               proti:     0               zdržel se: 3 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 6 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / OSVaZ 
Účet   druh    org.              částka 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
02800   stojany, taška, stěny  6300   67 048,00 
02803   skartovač   6300     3 830,00 
02804   tablet, tiskárna   6300   33 879,00 
02807   křesla, židle   6300   18 720,00 
90201   mobilní telefony, židle  6300     4 768,00  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Celkem:         128 245,00 
Majetek je rozbitý a nefunkční 



Hlasováním         pro:    4               proti:      0              zdržel se: 3 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 7 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / Smart City 
Účet   druh    org.    částka 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
01800   SW    9100   15 918,00 
02804   NTB Lenovo   9100   32 416,00 
02805   telefony mobilní   9100   17 606,00 
90101   SW Eset   9100     1 779,00  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
Celkem:          67 719,00  
Majetek je rozbitý a nefunkční 
Hlasováním         pro:      4             proti:   0                 zdržel se: 3 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
 
Členové komise s návrhy na vyřazení majetku uvedeného pod čísly návrhů č.1-7, které jsou od 
vedoucích odborů, pověřených pracovníků a dle odborných posudků, souhlasí a doporučují vyřazení 
tohoto majetku z účetní evidence. 
Návrhy na vyřazení majetku budou projednány v ZM dne 21.4.2022. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady o 
provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.                                                 
                                    
 
 
 
Za komisi: 
 
MUDr. Ondřej Štěrba  ………………………..……. 
 
Ing. Zdeněk Bezděka  ………omluven…………….  
 
Mgr. Václav Härting  ………………………..……. 
 
Roman Kozák   ……… …...……………… 
 
Ing. Luboš Janoušek  …………………..…..……. 
 
Josef Kalina ml.   …………………………….    
 
František Kadeřábek  ………………………..……. 
 
Ing. Zdeněk Černý  ………………………..…….. 
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 35
Název bodu: Bezúplatný převod pozemku parc.č. 827/19 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM 
Odůvodnění: Jedná se o pozemek pod chodníkem Na Valech. Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, údržbu a správu komunikací a zeleně provádí obec. Převody pozemků pod
komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na
obce bezúplatně.
Zastupitelstvo města dne 27.1.9.2022 schválilo podání žádosti.
 

Návrh usnesení:

usnesení č. 61/3/2022

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 718/2022 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO:69797111, o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 827/19 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví města
Litoměřice.

Příloha č. 1: 827_19.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1158?name=827_19.pdf
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 36

Název bodu: Bezúplatný převod nezapsaného pozemku parc.č. 4866/1 v k.ú.
Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Jedná se o pozemek pod účelovou komunikací. Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, údržbu a správu komunikací a zeleně provádí obec. Převody pozemků pod
komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na
obce bezúplatně.
Nezapsaný pozemek dle GP č. 4382-18/2016 parc.č 4866/1 o výměře 2642 m2.
Zastupitelstvo města dne 15.5.2006 schválilo podání žádosti.
Pozemek se převádí ve veřejném zájmu s tím, že po dobu 10 let jej nelze využívat komerčně (nelze jej
pronajímat ani přenechat do pachtu).
Na převáděném pozemku je zřízeno věcné břemeno pro GasNet, s.r.o.

Návrh usnesení:

usnesení č. 62/3/2022

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 615/2022 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO:69797111, o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 4866/1 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví města
Litoměřice, se zřízením věcného práva – zákazu zcizení a zákazu zatížení zástavním právem na dobu
10 let. 

Příloha č. 1: 4866.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1159?name=4866.pdf
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Podkladový materiál pro 3. jednání ZM dne 21. 4. 2022

Číslo bodu: 37
Název bodu: Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Jedná se o pozemek trvalý travní porost o výměře 2 326 m2 v k.ú. Litoměřice. Tento
pozemek je dle územního plánu možno využít z části ke vzniku parkovací plochy, pozemek se nachází
pod Tyršovým mostem. Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, údržbu a správu
komunikací a zeleně provádí obec. Převody pozemků pod komunikacemi a veřejná prostranství jsou
dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně.
Pozemek se převádí ve veřejném zájmu s tím, že po dobu 20 let jej nelze využívat komerčně (nelze jej
pronajímat ani přenechat do pachtu).
Zastupitelstvo města dne 15.4.2010 schválilo podání žádosti.

Návrh usnesení:

usnesení č. 63/3/2022

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 817/2022 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO:69797111, o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví města
Litoměřic, se zřízením věcného práva – zákazu zcizení a zákazu zatížení zástavním právem na dobu
20 let.  

Příloha č. 1: 2701.pdf

V Litoměřicích 22.04.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/download/get-attachment/1160?name=2701.pdf



		2022-02-10T06:00:14+0100
	JUDr. Ondej Mareš, LL.M.


	El: 
		2021-11-15T08:42:07+0000
	Not specified





