
M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:  10.12.2015 
předkládá: Mgr. Petr Hermann, zastupitel 
vypracoval: Mgr. Rita Vlčková - koordinátorka Zdravého města 
                   Bc. Martina Skoková - KSaT, právní úsek 
  
Návrh:  
 
Schválení obecně závazné vyhlášky o zákazu kouření  
 
Schválení obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných 
veřejných prostranstvích 
 
 
Odůvodnění:   
Na základě zmocnění podle § 9a zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvo oprávněno vydat 
obecně závaznou vyhlášku, kterou dočasně nebo trvale zakáže kouření na veřejně 
přístupných dětských hřištích, veřejně přístupných sportovištích, nebo ve vnitřních 
prostorách budov určených pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí, 
anebo na sportovních, kulturních a společenských akcích, pokud jsou tato místa nebo akce 
určena nebo vyhrazena osobám mladším 18 let. Předkládaná obecně závazná vyhláška 
realizuje toto zákonné zmocnění na území města Litoměřice.  
 
Předkládaná obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů  
na vybraných veřejných prostranstvích reaguje na problematické chování na dětských 
hřištích související s konzumací alkoholu. Nová lokalita - všechna dětská hřiště na území 
města přístupná každému bez omezení – byla doplněna do Přílohy č. 1 k obecně závazné 
vyhlášce, jako další veřejné prostranství kde je konzumace alkoholických nápojů zakázána.  
 
… 
 
Znění vyhlášek č. 3/2015  a č. 5/2015 tvoří přílohu tohoto návrhu. 
 
Návrh na usnesení:    
 
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o zákazu kouření na veřejně přístupných 
místech určených nebo vyhrazených osobám mladším 18 let. 
 
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
vybraných veřejných prostranstvích.  
  

 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 



M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 
 

o zákazu kouření na veřejně přístupných místech určených nebo 

vyhrazených osobám mladším 18 let   
  

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 20. května 2015 usnesením č. … 

usneslo vydat na základě ustanovení § 9a zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně 

před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 

a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 

§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

  

Článek 1 

Předmět a cíl vyhlášky 

 

Cílem vyhlášky je zvýšení ochrany dětí a mládeže před negativními vlivy pasivního kouření, 

omezení negativního příkladu kouření a ochrana zdraví osob, a to prostřednictvím omezení 

kouření nad rámec již existujícího zákonného zákazu
1)

 na vybraných místech ve městě 

Litoměřice. 

  

Článek 2 

Zákaz kouření 

  

Kouření se zakazuje: 

a) na všech veřejně přístupných dětských hřištích a sportovištích, pokud jsou tato místa 

určena nebo vyhrazena osobám mladším 18 let; 

b) ve vnitřních prostorách budov určených pro pořádání sportovních, kulturních 

a společenských akcí, pokud jsou tato místa určena nebo vyhrazena osobám mladším 

18 let; 

c) na sportovních, kulturních a společenských akcích, pokud jsou tyto akce určeny nebo 

vyhrazeny osobám mladším 18 let. 

              

Článek 3 

Účinnost 

  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016.  

 

 

 

 

………………………………. ………………………………. 

Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: ................... 2015 

Sejmuto z úřední desky dne:  ................... 2015 

                                                 
1)

 zejména § 8 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 



 

 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 
 

o zákazu požívání alkoholických nápojů  

na vybraných veřejných prostranstvích  
  

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 10. prosince 2015 usneslo vydat 

na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

  

Čl. 1 

Předmět a cíl 

  

Cílem této vyhlášky je přispět k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti 

ve městě a k zajištění mravního vývoje dětí a mladistvých v rámci zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku, a to prostřednictvím zákazu požívání alkoholických nápojů 

na některých vymezených veřejných prostranstvích. 

  

Čl. 2 

Vymezení pojmů 

  

1) 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.
1)

 

2) Alkoholickým nápojem se rozumí lihovina, víno, pivo a každý jiný nápoj, pokud obsahuje 

více než 0,5 objemového procenta alkoholu.
2)

 

 

Čl. 3 

Zákaz požívání alkoholických nápojů 

  

Zakazuje se požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích vymezených v příloze 

této vyhlášky.  

 

Čl. 4 

Výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů  

  

                                                 
1)

 ustanovení § 34 zákona o obcích  
2)

 ustanovení § 2 písm. k) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Litom%C4%9B%C5%99ice_CoA_CZ.svg


1) Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na:  

a) zahrádky a předzahrádky zařízení poskytujících hostinskou činnost, a to po dobu jejich 

provozu, 

b) prostor, ve kterém se koná akce Vinobraní, Vánoční trhy, Rozsvícení vánočního 

stromku a Hasičského slavnosti, a to po dobu konání akce,  

c) oslavy Silvestra a Nového roku ve dnech 31. prosince a 1. ledna. 

2) Rada města Litoměřice může udělit
3)

 výjimku ze zákazu uvedeného v čl. 3 této vyhlášky. 

 

Čl. 5 

Zrušovací ustanovení 

  

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2013, o zákazu požívání alkoholických nápojů 

na vybraných veřejných prostranstvích, ze dne 14. 3. 2013. 

 

Čl. 6 

Účinnost 

  

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................... .......................................... 

Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

 

Sejmuto z úřední desky dne:   

                                                 
3)

 postupem dle části druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  



Příloha obecně závazné vyhlášky č.  5/2015, o zákazu požívání alkoholických nápojů  

na vybraných veřejných prostranstvích 
 

Seznam veřejných prostranství, na které se vztahuje zákaz požívání alkoholických 

nápojů podle čl. 3 této vyhlášky: 

 

všechna dětská hřiště přístupná každému bez omezení 

Jiráskovy sady 

park Václava Havla 

park u domova důchodců v ulici Zahradnická 

park prof. S. Blumentritta 

Mírové náměstí 

Mariánské náměstí 

Tyršovo náměstí 

Dómské náměstí 

ulice Dlouhá 

ulice Žižkova 

ulice Pražská 

ulice Roosveltova 

ulice Heydukova 

ulice Palachova 

parkoviště „U Hvězdárny“ 

křižovatka ulic Jarošova, Michalská, Dómská a Pekařská 

křižovatka ulic Alfonse Muchy a Janáčkova 

křižovatka ulic 28. října a Plešivecká 

přístupový chodník (schodiště) na Mostnou horu a přilehlá odpočívadla, vedoucí ulicí 

Sokolovskou, od křižovatky s ulicí Macharovou až k restauraci „Na Mostné hoře“ 

veřejné prostranství v okolí nákupního střediska „Luna“; toto okolí je vymezeno prostorem 

uvnitř hranic tvořených ulicemi (nebo jejich částmi) Stránského, Mládežnická a železniční 

tratí 

veřejné prostranství v okolí nákupního střediska „Severka“; toto okolí je vymezeno 

prostorem uvnitř hranic tvořených ulicemi (nebo jejich částmi) U katovny, Komenského, 

Vojtěšské náměstí, Liškova, Kosmonautů, chodník z Kosmonautů do ulice U katovny 

veřejné prostranství ve vzdálenosti do 100 metrů od hlavního vchodu do nákupního 

střediska Albert (ulice Marie Majerové) 

veřejné prostranství ve vzdálenosti do 100 metrů od hlavního vchodu do nákupního 

střediska Kaufland (ulice Na Kocandě) 

veřejné prostranství ve vzdálenosti do 100 metrů od hlavního vchodu do nákupního 

střediska Interspar (ulice Želetická) 

veřejné prostranství ve vzdálenosti do 100 metrů od hlavního vchodu do nákupního 

střediska OBI (ulice Želetická) 

veřejné prostranství ve vzdálenosti do 100 metrů od hlavního vchodu do nákupního 

střediska LIDL (ulice Kamýcká) 

 



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 

pro jednání ZM, dne: 10. 12. 2015 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková 
                   ekonomický odbor – Ing. Iveta Zalabáková  
 
Návrh:  a) schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
b) schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů 
 
Odůvodn ění:    
Předkládaná nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad 
reaguje na novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Novelou se s účinností  
od 1.1.2016 osvobozují od placení poplatku zejména děti umístěné v dětských domovech a 
zařízeních výchovné péče, senioři v domovech pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením umístěné v domově se zvláštním režimem.    
Část těchto osob byla osvobozena již podle stávající vyhlášky a je nutno tyto případy dané 
nyní zákonem z vyhlášky vypustit.  
Dále dochází k osvobození dětí do jednoho roku věku, a to rovněž s účinností od 1.1.2016 
(narozených od 1.1.2016), kdy k tomuto osvobození není třeba ohlášení, neboť nastává 
automaticky a městský úřad si tyto údaje zjistí z vlastní činnosti. K této změně dochází 
z důvodu naplnění dokumentu Koncepce prorodinné politiky města. 
Vzhledem k potřebě rozsáhlejších změn navrhovaná obecně závazná vyhláška ruší platnou 
vyhlášku č. 3/2012. Znění vyhlášky tvoří přílohu tohoto návrhu. 
 
Předkládaná nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů reaguje na 
výkladové problémy při uplatňování osvobození od poplatku při změně majitele psa, na 
kterého již jednou bylo osvobození uplatněno z důvodu čipování. 
Vzhledem k potřebě rozsáhlejších změn navrhovaná obecně závazná vyhláška ruší platnou 
vyhlášku č. 9/2011. Znění vyhlášky tvoří přílohu tohoto návrhu. 
 
Návrh na usnesení:    
a) ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz. 
příloha orig. zápisu).  
a       
b) ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2015 o místním poplatku ze psů (viz. příloha 
orig. zápisu).  
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 

 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, 
 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 10. 12. 2015 usneslo vydat 

na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 

obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 
1) Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
(dále jen „poplatek“).1)  

2) Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).2) 
3) Poplatkovým obdobím je období kalendářního roku. 

 
Čl. 2 

Poplatník 
 

Poplatníka definuje zákon o místních poplatcích.3) 

                                                 
1) § 1 písm. g) a § 10b zákona o místních poplatcích 
2) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích; v řízení o poplatku se postupuje zejména podle zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád 

3) § 10b odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích: „(1) Poplatek platí: 
a) fyzická osoba,  

1. která má v obci trvalý pobyt,  
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,  
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České 

republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,  
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana 

podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve 

kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické 
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící 
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za 
více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data 
narození osob, za které poplatek platí.“ 



Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 

 
1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit4) vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode 

dne vzniku poplatkové povinnosti. V případě vzniku osvobození současně se vznikem 
poplatkové povinnosti se tato skutečnost ohlašuje ve stejné lhůtě. 

2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.5) 
3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení6), je poplatník povinen tuto změnu oznámit 

do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7)  
 

Čl. 4 
Sazba poplatku 

 
1) Sazba poplatku pro poplatníka činí 498,- Kč za kalendářní rok a je tvořena: 

a) z částky 248,- Kč a 
b) z částky 250,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího 

kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a 
kalendářní rok. 

2) Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze této vyhlášky. 

3) Postup pro zjištění výše poplatku v případě vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti 
nebo osvobození stanoveného zákonem v průběhu kalendářního roku stanoví zákon.8) 

 
Čl. 5 

Splatnost poplatku 
 

1) Poplatek je splatný9) do 31. 10. příslušného kalendářního roku.  
2) Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození) po 15. 10. příslušného 

kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 31. 12. příslušného 
kalendářního roku. 

                                                 
4)  § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů: „Podání lze učinit písemně, 

ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou 
prostřednictvím datové schránky, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit 
do jeho datové schránky.“   

5)  § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:“(1) V ohlášení poplatník uvede: 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též 
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou 
činností poplatníka nebo plátce, 
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. číslo popisné nebo evidenční stavby, 
není-li taková stavba označena, pak parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna; číslo bytu nebo 
popis jeho umístění ve stavbě, jakož i identifikace stavby, ve které se byt nalézá). 
(2) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů 
požadovaných v odst. 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“ 

6) včetně zániku poplatkové povinnosti 
7) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
8) § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích: „V případě změny místa pobytu fyzické osoby nebo změny 

vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle 
odstavce 3 v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních 
měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu 
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.“ 

9) § 163 odst. 3 daňového řádu  



3) Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození) po 15. 12. příslušného 
kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 15 dnů od vzniku 
poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození). 

 
Čl. 6 

Osvobození 
 

1) Osvobození od poplatku stanoví zákon.10) 
2) Od poplatku až na dobu nejvýše jednoho kalendářního roku11) se dále touto vyhláškou 

osvobozují poplatníci (avšak jen za podmínky, že ohlásí vznik osvobození nejpozději 
do 31. 3. následujícího kalendářního roku): 
a) za první měsíc, ve kterém jim vznikla poplatková povinnost, 
b) podle § 10b odst. 1 písm. b) zákona o místních poplatcích, 
c) zdržující se více než 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území České republiky, a to 

z důvodu studia v zahraničí (dokládá se např. potvrzením tuzemské nebo zahraniční 
školy), 

d) zdržující se více než 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území České republiky, a to 
z důvodu pracovního pobytu v zahraničí (dokládá se např. potvrzením tuzemského 
nebo zahraničního zaměstnavatele),  

e) studenti studující mimo území města (dokládá se např. potvrzením o studiu), kteří jsou 
po dobu studia ubytováni mimo území města, a to nejvýše po dobu 10 měsíců 
v kalendářním roce, pokud zároveň předloží potvrzení o placení úhrady za odpad 
v rámci ubytování (např. dle smlouvy o ubytování) nebo úhrady za provoz systému 
nakládání s komunálním odpadem12), 

f) po dobu ubytování v zařízení na území města, jehož provozovatel plní povinnosti 
původce odpadů podobným odpadům komunálním,13)  

g) umístění ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody (dokládá se např. usnesením 
soudu nebo potvrzením Vězeňské služby České republiky o výkonu vazby nebo 
výkonu trestu odnětí svobody), 

h) pobývající mimo území města v zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb 
nebo v jiných sociálních a charitativních zařízeních (dokládá se např. potvrzením 
zařízení o tomto pobytu). 

3) Další podmínkou pro vznik nebo trvání nároku na osvobození od poplatku dle odst. 2 je 
neexistence pohledávky Města Litoměřice po lhůtě splatnosti vůči poplatníkovi. 
Výjimkou je pouze existence takové pohledávky po lhůtě splatnosti, jejíž plnění bylo 
následně dohodnuto ve splátkách, dodatečně povoleno ve splátkách, nebo bylo rozhodnuto 
o rozložení na splátky14) a poplatník tyto splátky řádně platí. 

                                                 
10) § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích: „Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je 

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy, 

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí 
soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo 

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním 
režimem nebo chráněném bydlení.“ 

11)           tzn. že osvobození trvá nejdéle po dobu jednoho kalendářního roku, splnění podmínky osvobození je tedy 
nutné splnit v každém kalendářním roce 

12) smluvní úhrada dle § 17 odst. 6 nebo poplatek za komunální odpad dle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) 

13) § 4 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech  
14) např. Občanský zákoník, § 111 z. č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 156 daňového 
řádu  



4) Dále se touto vyhláškou osvobozují poplatníci do konce kalendářního měsíce, ve kterém 
dovrší věk 1 roku. Tento důvod osvobození má přednost před důvody osvobození dle čl. 6 
odst. 2 této vyhlášky. Tito poplatníci jsou současně osvobození od ohlašovací povinnosti 
ke vzniku tohoto osvobození15) a nevztahují se na ně ani omezující podmínky dle čl. 6 
odst. 2 a 3 této vyhlášky. 

 
Čl. 7 

Přechodné ustanovení 
 

Osvobození dle čl. 6 odst. 4 se vztahuje jen na poplatníky narozené nejdříve dnem 1. 1. 2016. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 

poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.16) 
2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až 

na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.17)  
3) Přechod poplatkové povinnosti v případě nedoplatku na poplatku nezletilého poplatníka 

a poplatníka, který je omezen ve svéprávnosti, stanoví zákon.18)  
 

Čl. 9 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
ze dne 13. 12. 2012. 

 
Čl. 10 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016. 
 

 
 

................................... .......................................... 
Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 
  
Vyvěšeno na úřední desce dne: ...................... 2015 
 
Sejmuto z úřední desky dne:  ...................... 2015 

                                                 
15) správce poplatku bude tyto skutečnosti zjišťovat svoji vlastní činností 
16) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
17) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
18) § 12 zákona o místních poplatcích („(1)Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni 

splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl 
mu jmenován opatrovníkspravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného 
zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako 
poplatník. 

   (2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi 
poplatníka. 

   (3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a 
nerozdílně.“) 



Příloha obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 
 
 
Rozúčtování skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok: 
 

a) skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:  
12.499.981,95 Kč; 

 
b) počet poplatníků: 24.450; 

 
c) rozúčtování nákladů: 12.499.981,95 Kč / 24.450 poplatníků = 511,- Kč/osobu. 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2015, 
 

o místním poplatku ze psů 
 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 10. prosince 2015 rozhodlo vydat 

na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) 

a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 

1) Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
1)

 

2) Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).
2)

 
 

Čl. 2 
Předmět poplatku 

 

Poplatek se platí ze psů starších 3
3)

 měsíců.
4)

  
 

Čl. 3 
Poplatník 

 

Poplatníkem je držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý 

pobyt nebo sídlo na území města Litoměřice.  
 

Čl. 4 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 

1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců, nebo v den, 

kdy nabyl psa staršího 3 měsíců. 

2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která 

odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo 

sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 

ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
5)

 

3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba 

držitelem psa na území města (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem, 

změnou trvalého pobytu či sídla), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní 

měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala. 

                                                 
1)

 § 1 písm. a) a § 2 zákona o místních poplatcích  
2)

 § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
3)

 vzhledem k čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 2 písm. c) vyhlášky se však prakticky jedná o zpoplatnění psů 
starších 6 měsíců 

4)
 § 2 odst. 2 věta první zákona o místních poplatcích 

5)
 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích 



 
Čl. 5 

Ohlašovací povinnost 
 

1) Poplatník je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů od vzniku poplatkové 

povinnosti s výjimkou vzniku poplatkové povinnosti ke psu mladšímu 6 měsíců (včetně), 

kdy je poplatník povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů od dovršení 6 

měsíců stáří psa. V případě vzniku osvobození nebo úlevy současně se vznikem 

poplatkové povinnosti ohlašuje se tato skutečnost obdobně ve lhůtách dle věty první. 

2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.
6)

 

3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení
7)

, je poplatník povinen tuto změnu oznámit 

do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
8)

 

 

Čl. 6 
Sazba poplatku 

 

Sazba poplatku činí za kalendářní rok: za každého psa 

a) ze psa 800,- Kč 

b) 

ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, 

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 

zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu 

200,- Kč 

 
Čl. 7 

Osvobození a úlevy 
 

1) Důvody osvobození stanoví zákon o místních poplatcích.
9)

 

2) Dále se touto vyhláškou osvobozují od poplatku držitelé: 

a) město Litoměřice, 

b) provozovatelé útulků pro ztracené nebo opuštěné psy, 

c) ze psů mladších 6 měsíců (včetně), 

d) ze psů záchranářských s příslušným osvědčením o vykonané zkoušce
10)

, 

e) ze psů s canisterapeutickým výcvikem, s kterými je zároveň prováděna canisterapie, 

f) ze psů, vůči nimž vznikla poplatková povinnost, a to pouze za měsíc vzniku 

poplatkové povinnosti, 

                                                 
6)

 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích: 

 „V ohlášení poplatník nebo plátce uvede 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 

místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání,  popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též 

osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 

užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou 

činností poplatníka nebo plátce, 

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.  
7) 

včetně zániku poplatkové povinnosti  
8) 

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
9)

 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích: „Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba 

nevidomá, bezmocná
 
a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle 

zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba 

provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a 

používání psa zvláštní právní předpis.“ 
10)

 např. úspěšně složené zkoušky Svazu záchranných brigád kynologů nebo zkouškami v jiné registrované 

organizaci v ČR, zabývající se výcvikem záchranných psů 



g) ze psů převzatých z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy, a to po dobu 6 měsíců po 

převzetí, popř. po vzniku poplatkové povinnosti, byl-li takto převzat do držení pes 

mladší šesti měsíců, 

h) ze psů trvale označených identifikačním mikročipem,
11)

 a to na dobu jednoho roku 

počínaje kalendářním rokem bezprostředně následujícím po kalendářním roce, 

ve kterém byla tato skutečnost správci poplatku ohlášena. 

3) Osvobození dle odst. 2 písm. e), f) a g) se poskytuje pouze jednou za život psa. 

4) Poskytuje se úleva na poplatku ve výši 75 % ze sazby dle čl. 6 písm. a) vyhlášky 

pro držitele psů, kteří jsou poživateli starobního důchodu a zároveň poživateli vdovského 

nebo vdoveckého důchodu. 

 
Čl. 8 

Splatnost poplatku 
 

1) Poplatek je splatný jedním ze způsobů stanovených zákonem
12)

, a to nejpozději do 30. 6. 

příslušného kalendářního roku. 

2) V případě vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy) po 15. 6. 

příslušného kalendářního roku, je poměrná výše poplatku splatná nejpozději do 30 dnů 

od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy). 
 

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 

poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
13)

 

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 

trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
14)

  

 
Čl. 10 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 9/2011, o místním poplatku ze psů, ze dne 4. 8. 2011. 

 

Čl. 11 
Účinnost  

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. 

 

 

 

 

.......................................... .......................................... 

Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: ..................... 2015 

 

Sejmuto z úřední desky dne:  ..................... 2015 

                                                 
11)

 lze doložit např. předložením očkovacího průkazu, průkazu původu psa, potvrzení veterináře apod. 
12)

 § 163 odst. 3 daňového řádu  
13)

 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
14)

 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 

pro jednání ZM, dne:  10.12.2015 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: Bc. Martina Skoková - KSaT, právní úsek 
  
Návrh: revokace usnesení č. 139/6/2015 ze dne 25.6.2015 o zveřejňování smluv 
uzavíraných městem Litoměřice  
 
Odůvodnění: ZM na svém zasedání dne 25.6.2015 schválilo usnesením č. 139/6/2015 
zveřejňování smluv a uložilo tajemníkovi MěÚ toto zveřejňování zajistit:  
 
139/6/2015 
Zveřejňování smluv uzavíraných Městem Litoměřice na městských webových stránkách či na 
Portálu veřejné správy provozovaném Ministerstvem vnitra 
 

ZM ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit trvalé zveřejňování všech platných smluv uzavřených 
ode dne 1.1.2016 v anonymizované formě na webových stránkách města nebo v Registru 
smluv na Portálu veřejné správy provozovaném Ministerstvem vnitra v termínu od 1.1.2016 
včetně smluv všech i v budoucnu uzavřených vyjma pracovních smluv, nájemních smluv na 
byt a smluv na hrobová místa. 
 
Tuto problematiku upravuje rovněž zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který ukládá i 
územním samosprávným celkům povinnost zveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru 
smluv, jehož správcem bude Ministerstvo vnitra. Zákon byl opětovně schválen Poslaneckou 
sněmovnou dne 24.11.2015. Účinnost zákona je od 1.7.2016.    
Městský úřad v současné době eviduje uzavírané smlouvy, ale evidence není veřejně 
přístupná, slouží pro vnitřní potřeby úřadu. Smlouvy jsou vedeny v centrálním programu 
„Evidence smluv“ kam je zadávají jednotlivé odbory MěÚ po jejich uzavření (podpisu). Tento 
program je z mnoha důvodů nevyhovující (neúplnost údajů, špatné vyhledávání smluv). Bylo 
by proto vhodné spojit zákonnou povinnost uloženou městu s iniciativou zastupitelů  
a revitalizací stávajícího systému úřadu, a proto se navrhuje revokace usnesení ZM a jeho 
uvedení do souladu s legislativní změnou.    
 
Návrh na usnesení:    
ZM revokuje usnesení č. 139/6/2015 ze dne 25.6.2015 takto:  ZM ukládá tajemníkovi MěÚ 
zajistit trvalé zveřejňování všech platných smluv uzavřených městem Litoměřice  
v anonymizované formě na webových stránkách města nebo v Registru smluv na Portálu 
veřejné správy provozovaném Ministerstvem vnitra počínaje účinností zákona o registru 
smluv, tedy 1.7.2016 a za podmínek daných tímto zákonem, vyjma pracovních smluv, 
nájemních smluv na byty a smluv na hrobová místa. 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 

 



Návrh usnesení Zastupitelstva města Litoměřice 
pro zasedání ZM dne : 10.12. 2015  
zpracovatel a předkladatel : hnutí ANO 2011 Litoměřice, zastupitel Ing. Petr Urbánek  

Název materiálu: 
Uveřejňování výzev k podání nabídky při zadávání veřejných zakázek   
Odůvodnění: 
Zadávání veřejných zakázek nad 2 mil.Kč bez DPH (u stavebních prací nad 6 mil.Kč bez DPH) se řídí 
ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ten stanoví zadavateli povinnost, aby 
kromě zaslání výzvy k podání nabídek vybraným dodavatelům uveřejnil tuto výzvu také na profilu 
zadavatele, a to po celou dobu trvání lhůty pro podávání nabídek. Současně je zadavatel povinen přijmout 
a hodnotit nabídku dodavatele, který nebyl k podání nabídky zadavatelem přímo vyzván.  
Zadávání veřejných zákazek malého rozsahu (VZMR) se řídí příkazem starosty města a tajemníka MěÚ 
Litoměřice č. 3/2015 o zadávání veřejných zakázek. Dle tohoto příkazu jsou všechny veřejné zakázky :  
1. do 200 tis.Kč bez DPH realizovány bez výběrového řízení, a to zasláním objednávky či smlouvy 

jednomu vybranému dodavateli 
pozn.: u VZMR jejichž hodnota nepřesahuje 50 tis.Kč bez DPH je možný přímý nákup v obchodě bez 
objednávky či písemné smlouvy   

2. od 200 do 500 tis.Kč bez DPH (u stavebních prací do 1,5 mil.Kč bez DPH) realizovány neveřejnou 
výzvou k podání nabídek minimálně od 3 vybraných dodavatelů 

3. od 500 tis. do 2 mil.Kč bez DPH (u stavebních prací od 1,5 do 6 mil.Kč bez DPH) realizovány 
neveřejnou výzvou k podání nabídek minimálně od 3 vybraných dodavatelů nebo uveřejněním výzvy 
k podání nabídky   

Dle výše uvedených pravidel tedy mohou být všechny VZMR až do výše 2 mil.Kč bez DPH (u 
stavebních prací až do 6 mil.Kč bez DPH) realizovány bez uveřejnění výzvy k podání nabídky na 
webových stránkách Města či na profilu zadavatele. Výběr dodavatele z pouhých 3 nabídek, navíc 
předložených pouze předem vybranými dodavateli, jejichž okruh je značně omezen, může vést 
k významně vyšším pořizovacím cenám dodávek, služeb a prací než v otevřených výběrových řízeních. 
Tím může docházet k neopodstatněnému plýtvání veřejnými prostředky.           
Koaliční strany ODS, ČSSD, Sport a zdraví, Severočeši Litoměřice a TOP09 deklarovaly ve zveřejněné 
koaliční smlouvě „transparentní samosprávné řízení“ a „že v maximální možné míře zpřístupní veškeré 
dokumenty“, což podporují i další subjekty zastoupené v Zastupitelstvu města Litoměřice včetně hnutí 
ANO 2011.  
V zájmu zvýšení konkurence mezi dodavateli, vedoucí ke snížení pořizovacích cen dodávek, služeb a 
prací pro Město Litoměřice při zachování kvality a respektování dalších zadávacích podmínek, 
navrhujeme, aby Město Litoměřice uveřejňovalo výzvy k podání nabídek při zadávání všech VZMR na 
webových stránkách města či na profilu zadavatele, a to po celou dobu trvání lhůty pro podávání nabídek. 
Dále navrhujeme, aby Město Litoměřice, v souladu s § 38, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, přijímalo a hodnotilo nabídky od všech dodavatelů, kteří je předložili.     

Návrh na usnesení: 
ZM ukládá starostovi města a tajemníkovi MěÚ zajistit od 1.1.2016 uveřejňování výzev k podání 
nabídek při zadávání všech veřejných zákazek malého rozsahu na webových stránkách města či na 
profilu zadavatele, a to po celou dobu trvání lhůty pro podávání nabídek; a dále přijímání a 
hodnocení nabídek od všech dodavatelů, kteří je v této lhůtě předložili. 
  
 
 
Podpis navrhovatele :                                                                                                 



 
Základní organizace Litoměřice 
 

 
Název materiálu :  

ZM 10.12.2015 - Revokace usnesení č. 70/03/2015 - Návrh na uvolnění předsedy kontrolního 
výboru 
 
 
Označení zpracovatele a předkladatele :  

Strana zelených Litoměřice, zastupitel Mgr. Petr Panaš 
 
Odůvodnění : 

 
Z pohledu člena Kontrolního výboru (KV) musím konstatovat, že "profesionalizací" pozice 
předsedy KV z důvodu stanovení této funkce jako uvolněné, nedošlo dle mého k takovému 
posunu v práci KV, aby byla obájen výdaj na osobní prostředky. Výtky vůči práci předsedy : 
 
1) Ze strany předsedy KV dochází k soustavnému porušování přijatého jednacího řádu. 
2) Předseda KV porušuje zákon 106/1999 Sb., a 128/2000 Sb., jelikož nedodržuje zákonné 
lhůty k podávání informací a nereaguje ani podané stížnosti. Tato porušení zákona jsou už 
vážnějšího charakteru. 
3) Alespoň vůči mé osobě dochází k neúměrným prodlevám při předávání podkladů ke 
kontrolám, čímž se logicky prodlužuje doba potřebná k řádnému ukončení kontroly.  
 
Důvod návrhu : U uvolněného politika, který vykonává svou funkci jako ekvivalent 
pracovního poměru, nelze tolerovat porušování vnitřních směrnic a zákonů. Zejména, 
pokud se jedná o pozici předsedy KV, který má v náplni činnosti toto u ostatních 
kontrolovat.  
 
ad 1) KV si přijal svůj jednací řád a s politováním musím konstatovat, že jsem v podstatě 
nezažil ani jedno jednání KV, aby tento nebyl ze strany jeho předsedy porušen. Nejprve 
docházelo ke svolání jednání KV po daném termínu. Zápisy z jednání KV nejsou 
vyhotovovány a rozesílány jeho členům v dané lhůtě. V některých případech dochází k 
opoždění o více jak 3 týdny. Jednou nebyl zápis ani předložen ke schválení zapisovatelce a 
byl dán v rozporu s jednacím řádem ke schválení členům KV neověřený, přičemž tuto 
důležitou skutečnost předseda KV na jednání ani nesdělil a ověřovatelka nebyla zrovna 
přítomna, aby na to upozornila. Ve lhůtě nejsou ani zveřejňovány zápisy z KV na webu města 
(na rozdíl třeba od FV, který má neuvolněného předsedu). 
ad 2) Informace jsou ve většině případu poskytovány až po podání písemné stížnosti a nikoli 
v řádném termínu. Žádosti jsou pak v některých případech poskytovány jako neúplné. Při 
jejich doručování je pak porušován správní řád, z.č. 106/1999 Sb. a zákon o elektronických 
úkonech. Poskytnuté informace navíc postrádají základní požadavky na zákonem danou 
formální stránku zpracování.  
ad 3) Některé podklady vyžádané ke kontrole Zahrady Čech jsem nedostal vůbec (mohu 
doložit e-mailovou korespondencí),  ke kontrole usnesení RM jsem si podklady musel 
vyžádat až na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, neboť ani na 3 písemné 
výzvy jsem je od předsedy KV neobdržel.  



 
Závěr : 
Nevnímám, že by došlo zřízením uvolněné funkce předsedy KV k lepšímu vedení tohoto  
výboru. Co se týká jednotlivých kontrol, tyto jsou stejně závislé na přítomnosti dalšího člena 
KV, aby tato šla vykonat. Domnívám se, že bude plně dostačující, pokud bude vůči 
předsedovi KV uplatněn institut refundace mzdy v dobách fyzického provádění kontrol a není 
třeba platit vysokou měsíční odměnu (náhradu mzdy), zejména kdy výsledky práce této 
rozhodně neodpovídají.  
 
 
Návrh usnesení : 

 

ZM revokuje usnesení č. 70/03/2015 a ruší uvolněnou funkci předsedy Kontrolního výboru 
při ZM od 1.1.2016. 
 

 

 

 

Číslo přijatého usnesení :              Podpis navrhovatele :  



 
Základní organizace Litoměřice 
 

 
Název materiálu :  

ZM 10.12.2015 – Vybudování dětského přírodního hřiště na Mostné hoře 
 
 
Označení zpracovatele a předkladatele :  

Strana zelených Litoměřice, zastupitel Mgr. Petr Panaš 
 
Odůvodnění : 

 
Na Mostné hoře funguje dětské hřiště, které je hojně využíváno (u ul. Fillova). Téměř 
všechna dětská hřiště na sídlištích obsahují téměř identické herní prvky. Jako pozitivní posun 
vnímáme vznik „lanových prvků“ (Jiráskovy sady, Střelecký ostrov, Miřejovická stráň). 
V Litoměřicích však chybí netradiční přírodní hřiště, které přirozeně využívá terénních 
nerovností a okolní zeleně. Jako ideální vnímáme stávající hřiště rozšířit o další herní přírodní 
prvky. Došlo by k rozšíření stávající nabídky herních prvků a zároveň by nebylo nutně třeba 
vybudovat vše najednou, ale bylo možno umístění prvků a případné drobné terénní úpravy 
rozprostřít do více let (dle finančních možností města). Ideální je instalovat i nějaké lanové 
prvky, které je však možno umístit mezi stávající stromy. Rádi pomůžeme i s konzultací jaké 
prvky umístit a do jakého prostoru. 
O přírodních hřištích :  
Hřiště v přírodním stylu se snaží umožnit rozvoj dětí v mnoha směrech přirozeným 
způsobem. Velmi významné je, že umožňuje dětem kontakt s přírodním prostředím, který je 
v současné době pro většinu dětí velmi omezený, až téměř neexistuje. Zároveň podporují 
volnou hru, která v sobě skrývá všechna pozitiva potřebná pro rozvoj dětí. Je to ponechání 
dětem možnost si hrát jinak než jim přikazují standardní prvky jako skluzavka a prolézačka. 
Děti jsou v prostředí, které jim pomáhá si vytvořit samostatně alternativní hry bez navádění 
rodiči nebo jednoúčelovými typizovanými konstrukcemi. Právě volná hra je program, který 
nám příroda dala, aby nás co nejlépe připravila na další život. To je tisíciletým vývojem 
ověřený způsob jak se připravit na samostatný život, který naše moderní společnost jakoby 
zapomněla. Na hřištích v přírodním stylu je podpořeno samostatné rozhodování, spolupráce 
ve skupině, fyzický rozvoj, kreativita a umožnění získat dětem přiměřené sebevědomí. 
 
Návrh usnesení : 

 

ZM ukládá kompetentní odborům MěÚ vypracovat projekt na vybudování přírodního 
dětského hřiště v prostoru lesoparku Mostná hora a schvaluje zařazení vybudování hřiště 
v přírodním stylu do zásobníku projektů s možností jeho postupného budování od roku 2016.  
 

 

 

Číslo přijatého usnesení :              Podpis navrhovatele :  















M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne:  10.12.2015  
předkládá:                  Lukas Wünsch, radní a zastupitel města 
   
 
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh:   
Žádost o finanční příspěvek Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 
– „Kluziště na vánočních trzích v Litoměřicích“. 
  
 
 
Odůvodnění:  
Žádost společnosti Zahrada Čech s.r.o. ze dne 10.10.2015 týkající se poskytnutí dotace  na realizaci 
projektu „Kluziště na vánočních trzích v Litoměřicích“ – podrobný popis akce viz individuální žádost v 
příloze orig. zápisu. 
 
RM dne 22.10.2015 usnesením č.763/29/2015 schválilo rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP 
a zároveň doporučilo ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 100tis.Kč Zahradě Čech s.r.o. na 
uskutečnění projektu “Kluziště na vánočních trzích v Litoměřicích“ v termínu od 1.12.2015 do 
30.12.2015. 
 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
3401/3400 Zahrada Čech s.r.o. – Kluziště na vánočních trzích  100tis Kč 
 
 
                            
Návrh na usnesení:    
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100tis.Kč Zahradě Čech s.r.o. na uskutečnění projektu            
“ Kluziště na vánočních trzích v Litoměřicích“ v termínu od 1.12.2015 do 30.12.2015 a zároveň 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ( smlouva viz příloha orig. zápisu ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 
 













 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS   /15 

 
 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Zahrada Čech s.r.o. 
se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 
IČO: 22794701 
zastoupená Lukasem Wünschem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 107-98570297/0100 
(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 „Kluziště na 
vánočních trzích v Litoměřicích“ , a to : pronájem plochy kluziště.   
 

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. //2015 ze dne 10.12.2015, poskytuje 
příjemci ze svého rozpočtu na rok 2015 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje uvedené 
v Čl. 1 této smlouvy ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).  
   
2. Tato dotace bude splatná jednorázově na základě dokladů o úhradách, a to 
bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. 
107-98570297/0100  vedeného u Komerční banky, a.s. nejpozději do 14 dnů od 
předložení těchto dokladů. 
 
 
 
 
 



Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Poskytnutou dotaci příjemce přijímá a zavazuje se ji použít výhradně k úhradě výdajů 
specifikovaných v Čl. 1 této smlouvy. 
 
2. Originály účetních dokladů prokazující použití dotace označí příjemce viditelně a trvale 
číslem smlouvy a textem: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“, nejpozději 
do termínu stanoveného pro předložení vyúčtování čerpání a použití dotace. 
 
3. Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s právními předpisy, zejména se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
4. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou či fyzickou osobu. 
 

 
Čl. 4 

Vyúčtování dotace 
 

1. V případě, že příjemce nepředloží vyúčtování dotace do stanoveného termínu, 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. Pokud poskytovatel zjistí, že dotace byla použita v rozporu s touto smlouvou, je 
příjemce povinen poskytnutou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy, a to do pátého dne ode dne zjištění a oznámení o neoprávněném užití dotace. 
 
4. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení se svou 
osobou do 15 dnů od zjištění této skutečnosti. Příjemce, který je právnickou osobou, je 
povinen vedle toho ve stejné lhůtě oznámit písemně poskytovateli svůj vstup do likvidace, 
sloučení nebo splynutí s jiným právním subjektem nebo případnou změnu právní 
subjektivity. 
 
5. 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 poskytnuté dotace 

 
1. Příjemce bere na vědomí, že poskytovaná dotace podléhá finanční kontrole dle zákona 
o finanční kontrole. 
 
2. Příjemce se tímto zavazuje umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět 
kontrolu dotace.  
 



3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli na požádání veškerou potřebnou 
dokumentaci, účetnictví a účetní doklady, dokumentující všechny rozhodné skutečnosti 
pro ověření způsobu čerpání a využití dotace a plnění podmínek této smlouvy a to po 
dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen dle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona o účetnictví 
uschovávat účetní záznamy a účetní doklady. 
 
 

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 
obdrží poskytovatel a příjemce. 
 
2. 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. 
 
3. Smlouva o dotaci nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady města Litoměřice. 
 
5. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel jako orgán územní 
samosprávy je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní 
tajemství. 
 
 
V Litoměřicích dne 10. 12. 2015   V Litoměřicích dne …………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….                  ……………………………………… 
Mgr. Karel Krejza                                      Lukas Wünsch 
místostarosta                      statutární zástupce 
Města Litoměřice                                    Zahrada Čech s.r.o. 
             



M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne:  10.12.2015  
předkládá:                  Mgr. Karel Krejza, místostarosta  
   
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh:   
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 25.4.2012 – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, IČO: 
44557141 
 
 
Odůvodn ění:  
Odbor ŠKSaPP předkládá ke schválení dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 25.4.2012. 
Navrhovanou změnou dojde ke sjednocení režimu pronájmu objektů u všech příspěvkových 
organizací města Litoměřice. Původní systém, kdy na základě plné moci uzavírala PO nájemní 
smlouvy s třetími osobami jménem a na účet Města Litoměřice a vybrané nájemné bylo následně 
poskytováno zřizovatelem ve formě příspěvku na provoz, bude ukončen k datu 31.prosince. 
S účinností od 1.1.2016 tak bude nemovitý majetek ve výpůjčce pronajímán příspěvkovou organizací 
třetím osobám v rámci doplňkové činnosti. 
 
RM na svém jednání dne 1.12.2015 doporu čila ZM  schválit tento dodatek. 
 
Vyjád ření útvaru kontroly a interního auditu: 
Na základě veřejnosprávní kontroly ze dne 5. září 2015 bylo doporučeno (jak MKZ, tak odboru 
ŠKSaPP), aby bylo přistoupeno ke změně zřizovací listiny a zavedený systém, kdy MKZ uzavírala 
nájemní smlouvy s třetími osobami, a to jménem a na účet Města Litoměřice byl zrušen. V současné 
době je tento systém náročný a neefektivní, především ve vazbě na fakt, že organizace je od roku 
2014 plátcem DPH.  
Útvar kontroly a interního auditu doporučuje ZM schválit výše uvedený dodatek ke zřizovací listině u 
Městských kulturních zařízení v Litoměřicích. 
 
Vyjád ření právního úseku: 
Navrhovaný dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace města je v souladu s právními 
předpisy. 
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
 
                            
Návrh na usnesení:    
ZM schvaluje  dodatek č. 2 ke zřizovací listině Městských kulturních zařízení v Litoměřicích, se sídlem 
Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 ze dne 25.4.2012  ( dodatek viz příloha orig. 
zápisu). 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



Dodatek č. 2 
ke zřizovací listině ze dne 25. 4. 2012 příspěvkové organizace Města Litoměřice 

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, 
Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 

 
 

 
vydaný v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 
Tímto dodatkem zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení 
v Litoměřicích na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č.  / /2015 ze dne 10. 12. 
2015 se mění zřizovací listina příspěvkové organizace takto:  

Článek I 
Text čl. 4.2. zřizovací listiny se mění a doplňuje takto: 
 
4.2  Organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti: 
 
    Doplňuje se: - pronájem nemovitostí a věcí movitých 

 
Další ustanovení Zřizovací listiny ze dne  25.4.2012  zůstávají beze změny. 
 

 
Článek II 

 
Tento dodatek zřizovací listiny ze dne 25.4.2012 nabývá účinnosti dnem  1.1.2016. 
 
Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Jedno 
vyhotovení obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení obdrží zřizovatel. 
 
Litoměřice  10.12.2015 
 
 
 
 
        ………………………   
        Mgr. Ladislav Chlupáč 
                 starosta města Litoměřice 
 
             



M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne: 10.12.2015 
předkládá: místostarosta, Ing. Pavel Grund 
 
 
 
Návrh: Dotační program – Podpora sociálních služeb na rok 2016   
 
 
 
Odůvodnění: 
Od roku 2016 budou sociální služby financované tzv. vyrovnávací platbou. Všichni 
poskytovatelé sociálních služeb, jejichž sociální služby jsou součástí Základní sítě sociálních 
služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018 obdrží od Ústeckého kraje Pověření k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby. Město Litoměřice se v rámci smlouvy o poskytnutí 
dotace k tomuto pověření připojí.   
Dotační program bude po schválení Zastupitelstvem města zveřejněn od 15.1.2016. Žádosti 
budou přijímány v termínu od 22.2.2016 do 4.3.2016.  
Dotační podmínky a smlouva o poskytnutí dotace byla konzultována s JUDr. Svobodovou z 
advokátní kanceláře Duška a Svobodová.  
Přílohou návrhu je Dotační program, Vzor smlouvy o poskytnutí dotace, Žádost o poskytnutí 
dotace včetně příloh a Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace (viz. příloha orig. zápisu).   
RM na svém jednání 1.12.2015 doporučila ZM dotační program schválit. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení:     
ZM schvaluje dotační program Podpora sociálních služeb na rok 2016 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:      Přijaté usnesení ZM č.:        
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Dotační program 

„Podpora sociálních služeb pro rok 2016 “ 
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Na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ………. ze dne ……………. Vyhlašuje město 

Litoměřice výzvu pro poskytovatele sociálních služeb na předkládání žádostí o dotaci na rok 2016. 

Účel finanční podpory 

 

Dotaci lze poskytnout na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu 

stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky 

jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

v aktuálním znění. Finanční podpora se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 

zákona o sociálních službách). 

Zdůvodnění výzvy 

 

Podpora sociálních služeb ve městě vychází z potřeby udržení stávající sítě registrovaných sociálních 

služeb. Sociální služby ve městě saturují potřeby občanů, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci 

z důvodu věku, zdravotního stavu nebo jiné tíživé sociální situace.  

Předpokládaný objem alokovaných finančních prostředků pro rok 2016 je 9 000 000,-Kč.  

 

Okruh oprávněných žadatelů 

 

O dotaci mohou žádat fyzické nebo právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, 

které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění. 

Oprávněným žadatelem nejsou příspěvkové organizace zřízené městem Litoměřice.  

Žadatel může žádat o dotaci na sociální službu, která je zařazena do Základní sítě sociálních služeb 

Ústeckého kraje a místem poskytování služby je území města Litoměřice. Žadatel doloží Pověření 

Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě 

sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018. 

Žadateli o dotace nemohou být politické strany ani subjekty na politické strany napojené.  

Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Litoměřice 

nebo jeho příspěvkovým organizacím. 

Přidělenou dotaci lze čerpat pouze po dobu stanovenou ve smlouvě a to od 1.1.2016 do 31.12.2016. 
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Pokyny k vyplnění Žádosti o dotaci 

 

Žadatel je povinen zpracovat žádost na předepsaném formuláři v českém jazyce. 

Řádně vyplněná a statutárním zástupcem podepsaná Žádost se v papírové podobě odevzdává na 

podatelnu Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to včetně 

všech příloh. Současně žádá vyhlašovatel výzvy o zaslání Žádosti a přílohy č. 1 a přílohy č. 2 také 

elektronicky na e-mail: j.fialova@litomerice.cz  

V případě, že žadatel podává žádosti o dotaci na více služeb, vloží všechny své písemné žádosti do 

jedné obálky a přiloží povinné přílohy. V průvodním dopise uvede seznam všech přiložených žádostí. 

Žádost o dotaci v obálce bude označena „Neotevírat - Podpora sociálních služeb 2016“ a v levém 

rohu bude uveden žadatel o dotaci a počet žádostí. 

K žádosti je nutné doložit: 

Povinné přílohy žádosti:  
- Příloha žádosti č. 1 – Zdroje financování služby 

- Příloha žádosti č. 2 – Provozní a mzdové náklady služby – příloha má několik stran!!! 

- Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Zá-

kladní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016 – 2018 (ověřená kopie) 

- Doklad o právní subjektivitě žadatele (prostá kopie) 

- Doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce (prostá kopie) 

- Potvrzení banky o zřízení účtu u peněžního ústavu nebo kopie smlouvy o založení běžného 

účtu u peněžního ústavu (prostá kopie) 

- Kopie rozhodnutí o registraci služby (prostá kopie) 

- Ceník služeb (v případě, že je služba poskytována za úplatu) 

- Smlouva o nájmu prostor, ve kterých je služba poskytována, případně jiný dokument o vlast-

nictví nebo užívání prostor (prostá kopie) 

 

Lhůta pro podání žádosti 

 

Zpracované žádosti o poskytnutí dotace se podávají od 22.2.2016 do 4.3.2016. Žádosti doručené po 

termínu uzavření výzvy budou automaticky vyřazeny (pro žádosti doručované poštou není rozhodující 

datum razítka na obálce, ale datum a čas doručení žádosti vyhlašovateli výzvy). 

 

mailto:j.fialova@litomerice.cz
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Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

 

Dotace jsou schvalovány Zastupitelstvem města Litoměřice. 

Výsledky dotačního programu budou zveřejněny nejpozději do 10.6.2016 na stránkách města 

Litoměřice. 

S úspěšným žadatelem bude sepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Žadatelé, kterým nebude 

přiznána finanční podpora, budou vyrozuměni písemně a bude jim sdělen důvod nevyhovění jejich 

žádosti.  

Lhůta pro rozhodnutí Zastupitelstva města Litoměřice ve věci přidělení/nepřidělení výše finanční 

podpory je stanoven do 31.5.2016. 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

 

Žádost je zpracována na předepsaném formuláři, je vytištěna a podepsána statutárním zástupcem, je 

úplná s požadovanými náležitostmi (včetně příloh) a splňuje podmínky dotačního programu: 

- Žádost je odevzdána ve lhůtě podávání žádostí 

- Žadatel je oprávněn žádat o dotaci dle stanoveného okruhu žadatelů 

Poskytnutím dotace přistoupí město Litoměřice k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb.  

Sociální služby budou od roku 2016 financované prostřednictvím vyrovnávací platby. Vyrovnávací 

platba je stanovena jako celková výše finančních prostředků z veřejných rozpočtů (včetně ESF), 

kterou sociální služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování základních činností sociální 

služby vedle prostředků, které získá z vlastní činnosti. 

Finanční prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů na základní činnosti konkrétní sociální služby, 

nesmí v součtu překročit výši vyrovnávací platby stanovené v pověření. Příjemci dotace zodpovídají 

za nepřekročení vyrovnávací platby. 

Město Litoměřice jakožto poskytovatel účelové dotace si vyhrazuje právo monitorovat organizace, 

které žádají o účelovou dotaci na poskytování sociálních služeb z rozpočtu města Litoměřice či 

organizace, se kterými byla uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města 

Litoměřice. 
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Kritéria pro hodnocení žádostí: 

 

Hodnotící proces začíná podáním žádosti v řádném termínu a končí rozhodnutím Zastupitelstva 

města Litoměřice o schválení výše dotace vybraným žadatelům. Všechny žádosti, které byly  řádně 

doručeny, budou dále hodnoceny:  

1) Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti: 

Kontrolu formálních náležitostí, úplnosti a přijatelnosti povinné součásti žádosti provede pracovník 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Město Litoměřice má právo vyzvat žadatele k opravě či 

doplnění žádosti včetně příloh do 30 dní od data ukončení přijmu žádostí. Nedoplnění nebo 

neopravení žádosti ve stanovené lhůtě je důvodem, aby nebyla žádost dále hodnocena. 

2) Hodnocení dle kritérií a doporučení výše dotace 

Odborné hodnocení žádostí provedou pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kteří jsou 

zodpovědní za doporučení výše dotace. 

Základní kritéria pro hodnocení:  

- Předložená žádost je bez formálních nedostatků 

- Služba vychází z cílů a  návrhových opatření Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) 
města Litoměřice 

- Žadatel se aktivně podílí na procesu KPSS 

- Zkušenost žadatele s prací s cílovou skupinou 

- Hodnocení obsahu a potřebnosti projektu 

- Hodnocení rozpočtové stránky projektu 

 

Maximální výše dotace je 20 % nákladů služby, které žadatel předloží v Příloze č. 2 Provozní 
a mzdové náklady služby.  

 

Kontrola nakládání s dotacemi 

Kontrola nakládání s dotacemi a kontrola vyúčtování přidělených dotací je prováděna 
pověřenými pracovníky města Litoměřice v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole). Finanční kontrolu čerpání dotace 
provádí útvar kontroly a interního auditu města Litoměřice. 

Ověření kvality (monitoring) poskytování sociální služby provádí odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví městského úřad Litoměřice. 
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Povinnosti příjemců 

 

Povinnosti příjemců jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dotace. 

 

Závěrečná ustanovení 

 
Žadatelé o dotace zodpovídají za pravdivost údajů v žádostech i poskytnutých dokladech. Při zjištění 
nesrovnalostí bude požadováno jejich objasnění. Při zjištění zkreslených nebo nepravdivých údajů 
vyřadí rada města žadatele pro daný rok ze seznamu žadatelů a v případě, že je již příspěvek 
vyplacen, doporučí zastupitelstvu města požadovat jeho vrácení v plné výši.  
 
V případě poskytnutí dotace mohou být finanční prostředky využity pouze na platbu mzdových ná-

kladů (a to dle § 115 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách) a provozních nákladů, přičemž 

v rámci provozních nákladů jsou uznatelnými výdaji pouze platby za dodávky tepla, plynu, elektřiny, 

vodné, stočné, platby za svoz odpadu a nájemné.  

 
1. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 
2. Vyhlašovatel má právo kdykoli zrušit nebo zastavit sběr žádostí. 
3. Vyhlašovatel má právo zrušit dotační řízení. 
4. Vyhlašovatel má právo kdykoli doplnit informace týkající se sběru žádostí. 
5. Vyhlašovatel doporučuje žadatelům sledovat průběžně webové stránky města pro případné 

doplnění nebo změnu. 
 
Písemné dokumenty související s tímto vyhlášením: 

 Vzor žádosti 

 Příloha žádosti č. 1 – Zdroje financování služby 

 Příloha žádosti č. 2 – Provozní a mzdové náklady služby – příloha má několik stran!!! 

 Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace 
 
 

Časový rámec dotačního programu: 

Dotační program nabývá účinnosti dnem vyhlášení programu  15.1.2016 

Příjem projektů od 22.2.2016 do  4.3.2016 

Zveřejnění výsledků dotačního řízení do 10.6.2016 

Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace do 15.2.2017 

        



1 
 

ŽÁDOST 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice na financování sociálních služeb  

Identifikační údaje 

Název žadatele: 
Právní forma: IČO: 
Číslo účtu/kód banky: Peněžní ústav: 
Adresa (sídlo)  

PSČ: 
Město: 

Ulice:  Č.p.: Č.or.: 
e-mail: Telefon:  
Web:   

 

Statutární orgán (vypište statutární zástupce organizace) 
 
Jméno, titul: 
Funkce: 
Kontaktní adresa: 
Telefon: 
e-mail: 
 
Jméno, titul: 
Funkce: 
Kontaktní adresa: 
Telefon: 
e-mail: 

 

Seznam osob s podílem v organizaci: 
 
 

Organizace, v nichž má organizace podíl, výše podílu: 
 
 

 

Kontaktní osoba 
 
Jméno, titul: 
Funkce: 
Kontaktní adresa: 
Telefon: 
e-mail: 
 

 
 

Přesný název služby/zařízení: 
Druh poskytované služby: 
Identifikátor registrované soc. služby: 
Adresa poskytování služby: 
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Jméno vedoucího služby/zařízení: 
e-mail a telefon vedoucího služby/zařízení: 
Začátek realizace služby v daném roce: 
Konec realizace služby v daném roce: 

 
 
 
Pro jakou cílovou skupinu je tato služba určena? Můžete označit více možností, je-li to relevantní.  
 
  děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 
  osoby s kombinovaným postižením 
  etnické menšiny 
  osoby s mentálním postižením 
  imigranti a azylanti 
  osoby s tělesným postižením 
  oběti domácího násilí 
  osoby se sluchovým postižením 
  oběti obchodu s lidmi 
  osoby se zdravotním postižením 
  oběti trestné činnosti 
  osoby se zrakovým postižením 
  osoby bez přístřeší 
  osoby v krizi 
  osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 
  osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 
  osoby komerčně zneužívané 
  osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 
  osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 
  pachatelé trestné činnosti 
  osoby s chronickým duševním onemocněním 
  rodiny s dítětem/dětmi 
  osoby s chronickým onemocněním 
  senioři 
  osoby s jiným zdravotním postižením  
 
Označte, do jaké věkové kategorie patří vaši uživatelé.  Můžete označit více možností 
 

 děti kojeneckého věku (do 1 roku) 
 děti předškolního věku (1 - 6 let) 
 mladší děti (7 –10 let) 
 starší děti (11 – 15 let) 
 dorost (16 – 18 let) 
 mladí dospělí (19 – 26 let) 
 dospělí (27 – 64 let) 
 mladší senioři (65 – 80 let) 
 starší senioři (nad 81 let) 

 
Zaškrtněte formu poskytování služby.  Můžete označit i více možností, je-li to relevantní.  
 

  terénní     ambulantní     pobytové 
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Zaškrtněte, v jakých prostorách je služba poskytována.  
  v prostorách v majetku poskytovatele  
  v prostorách v majetku zřizovatele 
  v pronajatých prostorách za tržní nájemné 
  v pronajatých prostorách za zvýhodněné nájemné od obce 
  v pronajatých prostorách za zvýhodněné nájemné (jiný majitel než obec) 
  v prostorách daných do užívání obcí 
  v terénu / domácnostech uživatelů 
  jiná možnost – 

vypište:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Pokud jste v nájmu, kolik činí měsíční výše nájmu bez služeb? 
 
………………………………………………. Kč 

 
Jaká je finanční spoluúčast uživatele na službě? 
 

 služba je poskytována zcela zdarma   
 klient se na službě finančně podílí  
 klient službu zcela hradí 

 
Fakultativní služby (uveďte, jaké fakultativní služby jsou v rámci služby poskytovány včetně jejich 
ceny): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaké zdroje aktuálně (rok 2015) využíváte pro financování vaší služby? Můžete zaškrtnout více 
možností.  

  Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji (dotace ze státního rozpočtu)  
  Příspěvky zřizovatele 
  Příspěvky obcí a měst (pokud nejsou zřizovatelem) – uveďte, prosím, o jaké obce se jedná  

…………………………………….………………………………………………………………………………..……………………………… 
  Ústecký kraj (pokud není zřizovatelem) - dotace na registrované sociální služby  
  Ústecký kraj (pokud není zřizovatelem) - dotace na navazující služby 
  Granty EU  
  Úřad práce 
  Příspěvky nadací, nadačních fondů 
  Veřejné sbírky 
  Sponzorské příspěvky, dary 
  Zisk z vlastní činnosti  
  Jiné zdroje – 

vypište………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………..  
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Počet klientů ve službě: 
 

 
 
 
Počet 
unicitních 
klientů v roce 
2015 celkem: 

 
Z toho 

Počet 
unicitních 
klientů 
z města 
Litoměřice 

Počet 
unicitních 
klientů ze 
spádových 
obcí ORP 
Litoměřice: 

Počet 
unicitních 
klientů z 
jiného místa 
v Ústeckém 
kraji 

Počet 
unicitních 
klientů z 
jiných krajů 

Není známo: 

      

 

Počet kontaktů v roce 20151:  

Počet intervencí v roce 20152:  

Počet odmítnutých zájemců o službu v roce 20153:  

 
 

Účel dotace (Cíl služby): 
 
 
 
 
 
Uveďte, jaké metody při práci s klientem používáte: 
 
 
 
 
 
Uveďte, jaké činnosti při práci s klientem realizujete/nabízíte (např. posilování pracovních 
kompetencí a rodinných vazeb, besedy s odborníky, přednášky, muzikoterapie, pomoc s řízením 
chodu domácnosti, atd.): 
 
 
 
 
 
Odůvodnění žádosti: 
 
 
 
 

                                                           
1
 U tohoto údaje se nerozlišuje, zda klient pochází z Litoměřic nebo z jiného města. Údaj vyplňte za všechny 

klienty celkem. Definice kontaktu je převzata z Metodiky měření a hodnocení sociálních služeb a jejich 
sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu.  
2
 U tohoto údaje se nerozlišuje, zda klient pochází z Litoměřic nebo z jiného města. Údaj vyplňte za všechny 

klienty celkem. Definice intervence je převzata z Metodiky měření a hodnocení sociálních služeb a jejich 
sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu. 
3
 Jedná se o osobu, které spadá do cílové skupiny dané služby, ale služba jí musela být odmítnuta z kapacitních 

nebo jiných zákonných důvodů.  
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Další informace (zdůvodněte výši požadované dotace v návaznosti na rozpočet, případně 
zvýšení/snížení požadované částky oproti předchozímu roku): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Provozní doba poskytování služby/aktivity ve městě Litoměřice (vyplňte od kdy do kdy je služba 
poskytována):  
 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

       

       

 
 Nepřetržitá 
 Jiná – vypište: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Žadatel musí být běžně dosažitelný pro širokou veřejnost ve stanovených dnech na určitém místě 
poskytování služby 
 
 
Požadovaná částka dotace 
 

Celkové náklady na službu v roce 2016 0,-Kč 

Výše požadované dotace od města Litoměřice 0,-Kč 

 
 

Žadatel (úplný a přesný název): 

Statutární zástupce: 

- Stvrzuji, že projekt jsem schválil a doporučil k předložení městu Litoměřice 

- Prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a nebyly zamlčeny skutečnosti důležité 
k posouzení projektu a souhlasím s dalším použitím základních údajů o projektu  

- Prohlašuji, že organizace ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve 
vztahu ke státnímu rozpočtu, zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního zabezpečení, 
k městu Litoměřice ani jeho příspěvkovým organizacím.  

- Prohlašuji, že na požádání poskytovatele dotace (města Litoměřice) předložím doklad o 
přiznání státní dotace, smlouvu o veřejné zakázce 

- Prohlašuji, že pokud se změní částka (uvedená v příloze č. 1), kterou budu požadovat v rámci 
Dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji, znovu předložím městu 
Litoměřice přílohu žádosti č. 1 kde, bude přesná částka požadované dotace     

- Prohlašuji, že po uveřejnění výsledků Dotačního programu Podpory sociálních služeb v 
Ústeckém kraji, budu do 14 dnů písemně informovat město Litoměřice o přiznané dotaci. 
V případě poskytnutí nízké dotace z tohoto programu, která by ohrožovala realizaci 
projektu, budu o této skutečnosti město Litoměřice písemně informovat do 14 dnů a 
předložím seznam opatření, které budou v daném roce realizovány. 

- Souhlasím, že veškeré změny, které nastanou v průběhu realizace projektu, oznámím do 8 
dnů poskytovateli dotace.  
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Dne:      Podpis statutárního zástupce a otisk razítka: 
 
 
Povinné přílohy žádosti:  

- Příloha žádosti č. 1 – Zdroje financování služby 
- Příloha žádosti č. 2 – Provozní a mzdové náklady služby – příloha má několik stran!!! 
- Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do 

Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018 (ověřená kopie)  

- Doklad o právní subjektivitě žadatele  (prostá kopie) 

- Doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce  (prostá kopie) 
- Potvrzení banky o zřízení účtu u peněžního ústavu nebo kopie smlouvy o založení běžného 

účtu u peněžního ústavu (prostá kopie) 
- Kopie rozhodnutí o registraci služby (prostá kopie) 
- Ceník služeb (v případě, že je služba poskytována za úplatu) 
- Smlouva o nájmu prostor, ve kterých je služba poskytována, případně jiný dokument o 

vlastnictví nebo užívání prostor (prostá kopie) 
 
Další informace: 
V případě poskytnutí dotace mohou být finanční prostředky využity pouze na platbu mzdových 
nákladů (a to dle § 115 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách) a provozních nákladů, přičemž v 
rámci provozních nákladů jsou uznatelnými výdaji pouze platby za dodávky tepla, plynu, elektřiny, 
vodné, stočné, platby za svoz odpadu a nájemné. 

                                                           
 
 Pokud poskytovatel žádá o dotaci na více sociálních služeb, stačí tuto přílohu doložit pouze jednou. 
 



Název organizace: 

Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb.:

Identifikátor služby:

Celkem
Mzdové 

náklady

Provozní 

náklady
Celkem

Mzdové 

náklady

Provozní 

náklady
Celkem

Mzdové 

náklady 

Provozní 

náklady
Celkem

Mzdové 

náklady 

Provozní 

náklady

Město Litoměřice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Státní dotace (Program Podpora 

soc. služeb v ÚK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MZ (popř. jiné ministerstvo, uveďte 

jaké) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Úřad vlády 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ústecký kraj (rozpočet kraje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ústecký kraj (IP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zdravotní pojišťovny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Úřad práce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Příjmy od klientů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jiné město, obec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní (nadace, dary, atd) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dne

Razítko a podpis statutárního zástupce:

Plánovaný rozpočet služby na 

rok 2016Požadované finanční zdroje 

v roce 2016

Skutečné náklady služby v roce 

2013

Skutečné náklady služby v roce 

2014

Skutečné náklady služby v roce 

2015

Příloha č. 1 - Zdroje financování služby na rok 2016

Rozpočet sociální služby na rok 2016 podle zdrojů,

přehled finančních prostředků v letech 2013, 2014 a 2015



Nákladová položka

Skutečné 

náklady za rok 

2013

Poskytnutá 

dotace města 

Litoměřice 

2013

Skutečné 

náklady za rok 

2014

Poskytnutá 

dotace města 

Litoměřice 

2014

Skutečné 

náklady za rok 

2015

Poskytnutá 

dotace města 

Litoměřice 

2015

Předpokládané 

Náklady v roce 

2016

Požadovaná dotace 

od města Litoměřice 

pro rok 2016

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Dne

Podpis statutárního zástupce, otisk razítka:

2.7 Ostatní náklady

Celkem

Telefon

Poštovné

Internet

Nájemné

Právní a ekonomické služby

Školení a vzdělávání

2.5 Oprava a údržba (konkretizujte)

2.6 Služby

2.4 Cestovné

cestovní příkazy

jízdné pro klienty

pohonné hmoty

2.3 Služby (konkretizujte)

vybavení (DHIM)

kancelářské potřeby

2.2 Energie

plyn

elektřina

vodné, stočné

1. Mzdové náklady

1.1 Hrubé mzdy zaměstnanců 

celkem

1.2 Odvody zaměstnavatele na 

sociální a zdravotní pojištění

1.3 Ostatní osobní náklady celkem 

(DPČ, DPP)

2. Provozní náklady

2.1 Materiálové náklady

Příloha č. 2 Provozní a mzdové náklady sužby na rok 2016

Rozpočet služby pro rok 2016 + požadavek od města Litoměřice

Název organizace/poskytovatele:

Název služby:

Identifikátor služby: 



Název 

organizace/poskytovatele: 

Sociální služba:

Identifikátor soc. služby:

Pracovní zařezení úvazek
hrubá 

mzda/měsíc

odvody 

(soc.+zdrav.)/ 

měsíc

celkem (hrubá 

mzda+ 

odvody)/měsíc

celkem (hrubá 

mzda + 

odvody)/rok
 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 
 -00 Kč  -00 Kč 

Uvádějte veškerý personál vázaný na danou službu - včetně vedoucího služby, ředitele, správce budovy, atd.

Pracovní zařezení úvazek
hrubá 

mzda/měsíc

odvody 

(soc.+zdrav.)/ 

měsíc

celkem (hrubá 

mzda+ 

odvody)/měsíc

celkem (hrubá 

mzda + 

odvody)/rok
 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 

 -00 Kč  -00 Kč 
 -00 Kč  -00 Kč 

Dne

Podpis statutárního zástupce, otisk razítka:

Do tabulky uvádějte čísla týkající se jedné osoby (stav ke dni vyplnění žádosti)

Přehled zaměstnanců podílejících se na realizaci služby - pracovní poměr (mzdu počítejte dle jednotlivých 

úvazků)

Do tabulky uvádějte čísla týkající se jedné osoby dle konkrétního úvazku (stav ke dni vyplnění žádosti)

Přehled zaměstnanců podílejících se na realizaci služby - dohody o pracovních činnostech - DPČ



Název 

organizace/poskytovatele: 

Sociální služba:

Identifikátor soc. služby:

Profese počet hodin za rok celkem v KČ

Dne

Podpis statutárního zástupce, otisk razítka:

Přehled zaměstnanců podílejících se na realizaci služby - dohody o 

Do tybulky uvádějte čísla týkající se jedné osoby (stav ke dni podání žádosti)



Strana 1 (celkem 5) 

Město Litoměřice, IČ: 00263958, 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 

zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem 

bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 1524471/0100 

ze strany jedné jako poskytovatel nebo Město,  

 

a 

 

Název organizace, IČ:  
se sídlem:                                         

zastoupena:   

bankovní spojení:   

č. účtu:   

ze strany druhé jako příjemce, 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

 

SMLOUVA pod č. …………… O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE  

(dále jen „Smlouva“) 

k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“ 

a to na období  1.1.2016 – 31.12.2016 

 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

 

1.  Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ve smyslu usnesení 

Zastupitelstva města Litoměřice č. …………..ze dne ……………., poskytuje ze svého rozpočtu na rok 

2016 dotaci na výdaje spojené se sociální službou „……………….“, identifikátor sociální služby 

……………….. ve výši …………..,- Kč (slovy:  ……………………………..korun českých). 

 
 2.  Dotace bude poskytnuta příjemci jednorázově, převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy. Dotace 

bude vyplacena do 30 dnů o podpisu Smlouvy.  

 

Článek II. 

Účel využití dotace 

 

  Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování sociální služby ……………………. Ve smyslu 

§…….. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 

505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách.  

 

Místem plnění a poskytování sociální služby dle této smlouvy je město Litoměřice.  

 

Dotace je poskytnuta účelově na poskytování sociální služby „…………………..“ a lze ji použít pouze 

na úhradu výdajů přímo souvisejících s realizací této služby – …………………,- Kč je určeno na 

mzdové náklady, přičemž z dotace lze hradit pouze osobní náklady pracovníků uvedených v § 115  

zákona 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), ……………..,- Kč je určeno na provozní náklady, přičemž v 

rámci provozních nákladů jsou uznatelnými výdaji pouze platby za dodávky tepla, plynu, elektřiny, 

vodné, stočné, platby za svoz odpadu a nájemné. Všechny provozní náklady musí být použity v místě 

poskytování služby.  

 

Změně v čerpání nákladů hrazených z dotace může poskytovatel vyhovět pouze po odůvodnění žádosti 

příjemce dotace dodatkem smlouvy. 

 

Město Litoměřice touto Smlouvou přistupuje k pověření Ústeckého kraje č. …… k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 

2016-2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne ………. s tím, že finanční podpora 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 
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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 prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

 

1. Použít dotaci za účelem realizace vybrané sociální služby, pro který byla dotace poskytnuta, a to 

do 31.12.2016. 

 

2. Zajistit poskytování sociálních služeb v rozsahu a za podmínek stanovených toto smlouvou s odbornou 

péčí, řádně a včas. Příjemce je povinen použít ke splnění svých povinností z této smlouvy osob 

s náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006 Sb. Příjemce má povinnost být způsobilým a 

registrovaným poskytovatelem sociální služby po celou dobu trvání této smlouvy.  

 

3.           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.  

 

4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace 

související s poskytovanými sociálními službami.  

 

5.  Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje 

právo provést kontrolu na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, a v této 

souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce se tímto zavazuje výše uvedenou kontrolu umožnit 

a přijaté závěry kontroly respektovat. 

 

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 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 jako jsou vlastnická práva, změna statutárního 

zástupce příjemce 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 služby, že aktivita 

nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost o 

činnostech podporovaných Městem. V případě použití znaku Města Litoměřice je příjemce povinen 

předem požádat Městský úřad Litoměřice, správní odbor o souhlas k použití tohoto znaku dle vyhlášky 

č. 1/2002 o znaku a praporu města Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost o akcích, 

dnech otevřených dveřích a dalších aktivitách konaných v rámci výše uvedené služby na stránkách 

ISKP (informační systém komunitního plánování – komplan.litomerice.cz). Příjemce se zavazuje 

udržovat aktuální údaje o poskytovaných službách v elektronickém katalogu služeb města Litoměřice 

(tyto údaje budou korespondovat s údaji v registru poskytovatelů a krajském katalogu služeb). 

 
9.  Předat poskytovateli dotace vyúčtování a písemnou závěrečnou zprávu o poskytnuté dotaci na 

předepsaném formuláři. Závěrečnou zprávu s vyúčtováním je příjemce 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 závěrečné vyúčtování dotace nebo neprovedení závěrečného vyúčtování dotace 

je důvodem pro nepřidělení dotace na další rok. 

 

10. Ke dni podpisu smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy ČR pro to, 

aby mohl řádně poskytovat sociální služby podle této smlouvy, zejména že disponuje dostatečným 

technickým a personálním vybavením pro poskytování sociálních služeb a je držitelem příslušné 

registrace poskytovatele sociálních služeb.  
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11.  Na originálech dokladů proplácených z dotace Města bude uvedeno:  

„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

12.  Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční prostředky na 

tytéž náklady projektu financovaných Městem (např. od MPSV ČR, fondů EU apod.), oznámí 

neprodleně tuto skutečnost Městu a poskytnutou dotaci Městu vrátí do 14 dnů ode dne, co nastala 

skutečnost podmiňující vrácení dotace Městu. 

13. Příjemce dotace bere na vědomí, že ověření kvality (monitoring) poskytování sociální služby provádí 

odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje 

poskytovat pracovníkům tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání 

vysvětlení a umožnění vstupu do prostor. 

14.  Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 

uvedených v této smlouvě, včetně výše a podmínek poskytování dotace. 

15.  Příjemce dotace je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících 

k poskytování sociálních služeb a jejich financování a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 

k provádění kontroly, popř. jejich zmocněncům. 

16.  Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejich příloh, není označován 

za obchodní tajemství. Město je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění, 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 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, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.  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 Města, 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 IV. 

Doba trvání smlouvy 

 

1.  Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků z této 

Smlouvy plynoucích. 

 

2.   Tuto Smlouvu lze zrušit: 

a) dohodou smluvních stran 

b) jednostranným odstoupením Města od této Smlouvy, způsobem a za podmínek níže uvedených. 

3.  Zrušit tuto Smlouvu podle článku IV. odst. 2 písm. a) této Smlouvy lze pouze písemnou dohodou 

smluvních stran, a to ke dni v takové dohodě uvedené. 

4.  Zrušit tuto Smlouvu odstoupením je oprávněno pouze Město, a to svým jednostranným písemným 

prohlášením o odstoupení od této Smlouvy v případech níže uvedených: 

a) v případě, že příjemce hrubě porušuje své povinnosti z této Smlouvy.  

Za hrubé porušení povinností příjemce se považuje zejména: 

- použití dotace Města k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě, 

- pokud neumožní Městu, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení kontroly hospodaření 

příjemce, nepředložení příslušných účetních knih a příjmových a výdajových dokladů, jakož i 

neposkytnutí další potřebné součinnosti kontrolnímu orgánu Města a pracovníkům Odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví, 
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- neprovedení řádného vyúčtování a nepředložení veškerých příslušných dokladů v termínech 

stanovených touto Smlouvou, 

- neoznámení rozhodných skutečností poskytovateli dotace – např. insolvence atd., 

- neinformování veřejnosti o aktivitách služby, neaktuálnost údajů o poskytované službě 

v elektronickém katalogu sociálních služeb města Litoměřice (místo poskytování služby, 

kontaktní osoba, provozní doba služby, atd.), 

- z důvodu porušení povinností příjemce dotace dle této Smlouvy 

 

b) v případě, že příjemce ztratí způsobilost k činnosti, k níž se touto Smlouvou zavázal nebo dojde 

k zániku příjemce. 

 

5.  Odstoupení od této Smlouvy ze strany poskytovatele musí být učiněno písemným prohlášením, v němž 

musí být uveden důvod odstoupení od této Smlouvy a toto musí být doručeno příjemci. Tato Smlouva 

se ruší ke dni, v němž bylo příjemci doručeno písemné prohlášení Města o odstoupení od Smlouvy, 

případně pátým dnem odeslání prohlášení na adresu příjemce uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 

Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním sociální 

služby a prokazující čerpání poskytnuté dotace na sociální 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 1.1. následujícího roku po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

 

Článek V. 

Sankce za porušení podmínek smlouvy 

 

1.  Pokud poskytnutá dotace bude příjemcem použita v rozporu s touto Smlouvou, je příjemce povinen tuto 

dotaci vrátit poskytovateli nejpozději do 1 měsíce od doručení výzvy poskytovatelem zpět na účet 

poskytovatele. Porušení závazných podmínek stanovených smlouvou bude zohledněno v případě další 

žádosti příjemce dotace o finanční podporu ze strany poskytovatele. 

 

 

2.  V případě, že dotace nebude příjemcem využita v plné výši, je příjemce povinen tuto nevyčerpanou část 

poskytovateli vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na účet poskytovatele. 

 

3. Pokud příjemce nedodrží termíny pro vrácení dotace dle čl. V. odst. 1 a odst. 2 této Smlouvy, je 

povinen zaplatit příjemci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

4. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle této Smlouvy není dotčeno ani 

omezeno právo Města na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 

pokuta. 

 

Článek VI. 

Komunikace smluvních stran 

 

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude činěna písemně nebo elektronickou poštou. Ke 

vzájemné komunikaci budou využívány níže uvedené kontaktní údaje.  

 

Poskytovatel dotace: 

Adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

Telefon: 416 916 123 

Mobil: 605 224 117 

e-mail: j.fialova@litomerice.cz 

kontaktní osoba: Bc. Jana Fialová, vedoucí oddělení komunitního plánování 

 

Příjemce dotace: 

Adresa: 

Telefon: 

Mobil: 

e-mail: 

kontaktní osoba: 

 

mailto:j.fialova@litomerice.cz


Strana 5 (celkem 5) 

 

 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1.  Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že ustanovení § 557, § 1805 a § 2050 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, se pro právní vztahy založené touto smlouvou, vylučují. Odlišně od 

zákona si smluvní strany ujednávají, že plnění příjemce dotace nemůže být odepřeno, ani když budou 

splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku. 

 

2.  Vztahy vznikající z této smlouvy, jakož i právní vztahy se Smlouvou související, včetně otázek její 

platnosti, eventuálně následky její neplatnosti, se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

3.  Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace oprávněn postoupit 

na třetí osobu.  

 

4.  Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 15 let ode dne, kdy právo 

mohlo být uplatněno poprvé.  

 

5.  Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotoveních obdrží 

poskytovatel a příjemce. 

 

6.  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. 

 

7.  Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, platnost 

těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo Zastupitelstva města Litoměřice. 

 

8.  Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel jako orgán územní samosprávy je 

povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný 

údaj v této Smlouvě není označován za obchodní tajemství. 

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.  

 

 

 

V Litoměřicích dne:      

 

 

Za poskytovatele:     Za příjemce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….     …........................................ 

        Ing. Pavel Grund            

          místostarosta                                                                      
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Závěrečná zpráva dotace poskytnuté z rozpočtu města Litoměřice 
na Podporu sociálních služeb v roce 2016 

Číslo smlouvy …….. 

Identifikační údaje 

Název příjemce dotace: 
IČ:  
Název služby:  

Durh služby: 
Identifikátor:  

 
Popis realizace služby (popište, jak byla služba v daném roce realizována, zda došlo 
k nějakému rozvoji služby, navýšení nebo ponížení kapacity, atd): 

 

 
Jak se podařilo naplnit cíle projektu? 

 

 

Skutečná velikost cílové skupiny (počet klientů ve službě) 
 

 

 

Celkové náklady služby Náklady hrazeny z dotace města Litoměřice 

0,-Kč 0,-Kč 

 
 
 

 
 
 
 
 
Dne:      Podpis statutárního zástupce a otisk razítka: 
 
 



Nákladová položka

Celkové náklady na realizaci 

služby

Náklady financované z dotace města  

Litoměřice

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Dne

Podpis statutárního zástupce, otisk razítka

Název služby:

plyn

elektřina

vodné, stočné

1. Mzdové náklady1.1 Hrubé mzdy 

zaměstnanců celkem1.2 Odvody 

zaměstnavatele na 1.3 Ostatní osobní 

náklady celkem 

2. Provozní náklady2.1 Materiálové 

náklady

2.7 Ostatní náklady

Telefon

Poštovné

Internet

Nájemné

Právní a ekonomické služby

Školení a vzdělávání

2.5 Oprava a údržba 

(konkretizujte)

Závěrečné vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu města 
Název organizace:

IČ:

Druh služby:

Identifikátor

Osoba odpovědná za vyúčtování:

2.3 Služby 

(konkretizujte)

vybavení (DHIM)

kancelářské potřeby

2.2 Energie

2.6 Služby

2.4 Cestovné

cestovní příkazy

jízdné pro klienty

pohonné hmoty

Celkem



NAVRH DO ZM

pro jednáníZM dne: 10.12.2015
Žadatel: Fond ohroŽených dětí, z.s. se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 praha
lČ: 00499277, zastoupený vedoucí pobočky v Litoměřicích pí. Prudičovou lvanou
předkládá: Mgr, Karel Krqza, místostarosta
vypracoval: OSNMM - Mgr.Václav Hárting

Návrh: prominutídluhu
schválení dohody o splátkách

odůvodnění:
Město Litoměřice je výluČným vlastníkem pozemku parc.č, 2883, jehož součástí je budova
čp. 880/8, dále pozemků parc. č,2884t1 a2882, vše v k.ú. Litoměřice.
Fond ohroŽených dětÍ, z.s., se na základě nájemní smlouvy ze dne 13.02.2006 uzavřené
s Městem Litoměřice, jako pronajímatelem, stal nájemcem výšé uvedených nemovitostí, atoza
ÚČelem azylového ubvt9_vá{ dětÍ. Nájemce se zavázal nraáit nájemné ve výši 1o,- Kč ročně
vŽdY do 15. Prosince přísluŠného kalendářního roku, Dále se nájemce zavázal hradit náklady
sPojené s uŽÍváním předmětné budovy, a to za dodávky vody, iepla a osvětlení společnýcň
Prostor. Na roČním vyúČtování nákladů za rok 2O14 vzníkl nájemci nedoplatek v ceit<ove úysi
?9?,?33,- KČ sPlatný dne 3172afi. Po této lhůtě je nájemce povinen dle zákona
Č. 8912012 Sb., obČanského zákoníku zap|atit pronajímateíi zaronny úro'k z prodlení, ktený ke
dni 19.11_2015 činí7.154,- Kč.
Žadatel Žádá o zváŽení finanČní pomoci ze strany Města Litoměřice, nebot, nedoplatek je pro
něj PříliŠ vYsoký. UvádÍ, Že jako zřizovatel Klokánku se dostal do ve|kých finančníóh probtérů,
které mělY vliv na samotné fungování Klokánku. V současné době le situace stabilizovaná,
doŠlo vŠak ke zruŠení Činnosti poboček, azylových domů i několika rtbrantr:r. špatná finančni
situace Se nikterak nedotkla dětÍ, které jsou zde ubytovány, ovšem touto situací jsou
Poznamenáni zaměstnanci, neboť jejich výplaty jsou zpožděné až o 3 měsíce. Dále žaóate|
uvádÍ, Že uhradil veŠkeré dluhy vŮči státu, což je velmi důležité pro získání dotací od Krajů.
Odd. SN doporuČuje prominutí dluhu _ve výši 4O%, t). 116,893,- Kč, Výše prominutí byla
stanovena individuálně, a to s přihlédnutím k finanční situacižadatele.
Odd. SN doporuČuje uzavření splátkového kalendáře na zbývající (neprominutou) část dluhuVe výŠi 175.340,, Kč, ktený bude splainý v pravidelných mesičnicn splátkách ve výši
10.000,- Kč, dle návrhu žadatele.

Dopad do rozpočtu města:

c) nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh na usnesení:
ZM_schvaluje prominutí dluhu ve výši pro Fond ohrožených dětí, z.s., se sídlem
Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha, lČ 00499277,
a
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách splatného dluhu pro Fond ohrožených dětí, z.s. se
sídlem Na PoříČÍ 1038/6, 110 00 Praha, lČ: 00499277, na částku ...,-Kč s příslúšenstvím, Výše
sPlátkY Činí 10.000,-KČ měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsicem leden 2016, se
splatnostík poslednímu dni každého měsíce,

Město Litoměřice

]1-,íI§T* §,íTOMĚnrcn
|riilrll ó nlinrčstí 15/7_}l201 Litorněřice

I C:00263958
DIČ; CZ00263958

"3§.

Podpis navrhovatele: Přijaté usnesení RM č.:



Dohoda o prominutí dluhu ( pohledávkv ) -vzor 1

Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, lČ: 00263958
zastoupené místostarostou Mgr, Karlem Krejzou
(dále jen ,,věřitel")
a
Fond ohrožených dětí, z.s.
Sídlo Na Poříčí 1038/6, 11O OO Praha, lČ 00499277
zastoupený vedoucí pobočky v Litoměřicích pí, Prudičovou lvanou
(dále jen ,,dlužník")

uzavírají tuto dohodu

čl. t
Dlužník je na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem nájemcem budovy čp. 880/8 v ulici Alšova,
v Litoměřicích, Dlužník na vyúčtováni nákladů zarok2014 dluží věřiteli částku 292,233,- Kč. Dlužník tuto
pohledávku uznává co do důvodu a výše.

čl,z
Dlužník bere na vědomí, že podle § 513 ve spojení s § 1970 zákona č. 8912012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, jestliže nezaplatí nájemné nebo úhrady za služby poskytované s užíváním
prostor nebo nedoplatek na vyúčtování služeb ve lhŮtě splatnosti, je povinen zaplatit věřiteli úrok
z prodlení stanovený nařízením vlády č. 35112013 Sb., ve výši repo sazby stanovené ČNB pro první den
kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.

K dluhu uvedeného v čl. ,1 této smlouvy činí úrok z prodlení7,154,- Kč k datu 19.11,2015,

čl, s
Věřitel promíjí dlužníkovi hrazení dluhu, který vznikl na ročním vyúčtování nákladů za rok2014, atove
výŠi ... zdlužné částky, tedy... Kč. Prominutí dluhu schválilo Zastupitelstvo města Litoměřice na svém
zasedání dne 10.12,201 5.

Dlužník prohlašuje, že jeho příjmy nedosahují takové výše, aby bylo možné uspokojit pohledávku věřitele
najednou. Dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý majetek, z kterého by bylo možno uhrazení
pohledávky dosáhnout. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou pohledávku vůči

čl. +
Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smIouvy potvrzují svým podpisem.

Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech,znichžjeden obdržídlužník a po dvou věřiteltéto dohody.

V Litoměřicích dne,..

Město Litoměřice Fond ohrožených dětí, z.s.
zastoupené místostarostou zastoupený vedoucí pobočky v Litoměřicích

Mgr. Karlem Krejzou Prudičovou lvanou



Dohoda o splátkách splatného dluhu -vzor2

Sídlo: Mírové náměstí í5l7, Litoměřice, lČ: 00263958
zastoupené místostarostou Mgr, Karlem Krejzou
(dále jen ,,věřitel")
a
Fond ohrožených dětí, z.s.
Sídlo Na Poříčí 1038/6, 110 OO Praha, lČ: 00499277
zastoupený vedoucí pobočky v Litoměřicích pí. Prudičovou lvanou
(dále jen ,,dlužník")

uzavírfí tuto dohodu

čl, t
DluŽník je na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem nájemcem budovy čp. BB0/8 v ulici Alšova,v Litoměřicích. DIuŽník na vyÚČtování nákladŮ za rok 2014 dlužil věřiteli částku 2g2.233,_ Kč.
Zastupitelstvo města Litoměřice na svém zasedání dne 10.12,2015 prominula dlužníkovi část dluhu ve
výŠi ...,- KČ. Dlužníkovi zbývá uhradit částku ve výši ,- Kč. Dlužník tuto pohledávku uznává co do
důvodu a výše.

DluŽník bere na vědomÍ, Že podle § 513 ve spojení s § í970 zákona č. Bgl2o12 Sb., občanského
zákoníku, v Platném zněnÍ, jestliŽe nezaplatí nájemné nebo úhrady za služby poskytované s užíváním
Prostor nebo nedoPlatek na vyúčtování služeb ve lhůtě splatnosti, je povinen záplatit věřiteli úrok
z Prodlení stanovený nařízením vlády č, 35112013 Sb., ve výši repo sazby stanovene črug pro první den
kalendářnÍho PololetÍ, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. úrok z piodlení ke dni
19.11.2015zdlužnéčástky... ,-Kččiní .,,-Kč,Tutopohledávku uznávádlužníkcododůvóduavýše.

ledlot]ive splátky budou hrazeny na účet věřitele č. 943410460257lo1o0 vedeného u KB,a.s.pod VS:
9430000313 nebo v hotovosti na pokladně MěÚ v Pekařské ulici v Litoměřicích nejpozději k poslednímu
dni příslušného měsíce.

Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města dne 10,12,2015.

čt. r
ÚČastníci této dohody vycházejí ze stavu, podle něhož dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý
majetek, z kterého by bylo možno uspokojení pohledávky věřitele dosáhňout nalednou a ani současné
PříjmY dluŽníkŮ nedosahují takové výše, aby bylo možno dluh uhradit v plné výsi. oluznik činí čestné
prohlášení, že nemá žádnou jinou pohledávku vůči věřiteli.

čl. +
ÚČastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli vtísni
náPadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech , z nichžjeden obdrží dlužník a po dvou věřitel této dohody

V Litoměřicích dne .

Pohledávka ve výši ... Kč s příslušenstvím uvedená v Čl. t teto
jeho splatný dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve výši
(jestliže dlužník nesp|ní některou z měsíčních splátek, stává
počínaje měsícem leden 2016, až do úplného zaplacení.

Město Litoměřice
zastoupené m ístostarostou

Mgr. Karlem Krejzou

dohody bude uhrazována dlužníkem jako
10.000 - Kč pod ztrátou výhody sp|átek
se splatnou celá zbývající část dluhu),

Fond ohrožených dětí, z.s,
zastoupený vedoucí pobočky v Litoměřicích

prudičovou lvanou

po
za
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Fond ohrožených dětí, o, s. Praha 1, Na Poříčí 103816,1 l0 00, 1Č a0499277
Zařizení pro děti vyžadujicí okamžitou pomoc Klokánek Praha 9, Bousovská 74213,197 00

Pracoviště KLOKÁNEK Litoměřice, Alšova 8, 4l2 01, te|.:416 730 010
wvw.klokan eklitomerice.cz

V Litoměřicích 4.1 1,201 5

Město Litoměřice
Mírové náměstí
Litoměřice

MĚ§§Ki úŘi,li
Litoměřice

lt, žú!5

Věc. Zádost o splátkorlý kalendář

Dovoluji si požádat o schválení splátkového kalendáře dluhu, kteqý vznikl nezaplacením eneryií Klokánku Litoměřice
za ioňský rok. Částka č:rrrí 292 233 Kč.

Litoměřichý Klokánek vznikl s podporou města Litoměřice, které nám poskytlo budovu se symboliclcým nájmem a
funguje již osmým rokem. Zatlío dobu prošlo Klokánkem víc než 150 dětí. Bohužel, ňizovatelKlokánku, 

-

FOD Praha, se na jaře tohoto roku dostal do velkých ťrnančních problémů, které měly negativní dopad i na Klokánek a
proto nebyl schopen uhradit dluh za energie.
SouČasná situace je stabilizovaná a Klokánek je plný dětí. Celý FOD prošel restruktwalízaci, zrušilzúspomých důvodů
Činnost poboček, azylových domů i několika Klokánků, hlavně kvuli prodeji budov. Ziskal zpď splátkový kalendář a
poplatil dluhy na zdravotním a sociálním pojištění, Fod je vuči státu znovu bezdlužný, což je dtúežité pro ziskáváni
dotací od Krajů.
Spatná f,rnanční situace se ale v žáďném případě nedotýká dětí, které mají vše, co poťebují apeníze na provoz
dostáváme v nezněněné v,ýši. pouze výplaty zaměstnanců jsou stále zpožděné až o 3 měsíce.
Celou restrukturalizaci dozoruje a stwzuje renomovaná auditorská firma Deloitte, která dávázaFoD dva roky áruku.
Dovoluji si Vás poádat o pomoc v této nelehké situaci .

Navrhuji splácet dluh formou splátkového kalendáře na 3 roky, cožby činilo cca l0 000 Kč měsíčně a zároveň
záiohově piatit energie za příšti rok 20 000 Kč měsíčně cožby dávaio záruku, že už žádný daiši <iluh nezpůsobíme.
Celkem bychom tedy platili 10 a20 tisíc, tedy 30 tisíc měsíčně.

Zároveřlbychráda poprosila zastupitelsfvo a zváženi íinanční pomoci K]okánku, ďeba formou sponzorského daru či
mimořádné dotace v jakékoli výši. Moc by nám to pomohlo.

Děkuji, s pozdravem

Pohotovostní telefon: 'l24 667 634



Předpisy plateb uživatele 02.12.2015 07:46:51

Fond ohrožených dětí
r.rroldŘrcE č.p. 88o ar,šova a ě.pr. lO4

Typ.př. obdobíTl.p úhrady Předepsáno Uhrazeno Dluh Poznámka

VY 6/2015 H 292 233,00 0, 00 292 233, O0 Vyúčt.:l4-880/8

Celkem za období: 292 233,00 0,00 292 233,00 Rč

Výběr: Obdobi př.:2aL5/ 6 - 2a75/ 6; ryp předpisu: Vyúčtování;

Stránka 1 vytiskt: Lucie pišlová
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M ě s t o    L i t o m ě ř i c e 
 

 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 
pro jednání ZM, dne:  10.12.2015 
žadatel: Ing. J.V.  
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková   
  
Návrh: prominutí poplatku z prodlení 
 
Odůvodnění:   
Žadatel dlužil na nájemném a zálohách na služby poskytovaných s užíváním bytu č. xxxxx 
v domě č.p. xxxxx v ulici xxxxx v Litoměřicích, a to za období od září 2007 do října 2008, 
částku 18.653,-Kč, která byla vymožena v exekučním řízení dne 31.7.2015. Poplatek 
z prodlení činí k tomuto dni 86.998,-Kč.  
Žadatel žádá o prominutí mimo režim přijatých zásad ZM a uvádí, že xxxxx. Jeho měsíční 
příjem činí cca xxxxx,-Kč měsíčně. Z uvedených důvodů není žadatel schopen dlužnou 
částku uhradit a prominutí poplatku z prodlení by mu velmi pomohlo řešit nepříznivou životní 
a finanční situaci.   
Žadatel nemá žádnou další neuhrazenou pohledávku vůči městu. 
 
Dopad do rozpočtu města: 

 
c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:   
ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení v celé výši, tedy 86.998,-Kč, pro Ing. J.V., bytem 
xxxxx, 412 01 Litoměřice. 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dohoda o prominutí dluhu (pohledávky) 
 
 
Město Litoměřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
IČ: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 
Ing. J.V. 
xxxxx, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
Dlužník na nájemném a zálohách na služby poskytovaných s užíváním bytu č. xxxxx na adrese xxxxx, 
Litoměřice dlužil věřiteli částku 18.653,-Kč, a to za období od září 2007 do října 2008. Dluh byl 
uhrazen dne 31.7.2015. 
 

Čl. 2 
V souladu s ust. § 3074 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se práva  
a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (před 1.1.2014) posuzují podle 
dosavadních právních předpisů.  
Dlužník bere na vědomí, že podle § 697 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, účinného 
v době vzniku a porušení závazku, je povinen zaplatit poplatky z prodlení za pozdní úhrady 
nájemného a záloh na služby, stanovené nařízením vlády č.142/1994 Sb., ve výši 2,5 promile z dlužné 
částky za každý den prodlení, nejméně však 25,-Kč za každý i započatý měsíc prodlení.  
 
Ke dni úplného uhrazení dluhu, uvedeném v Čl. 1 této dohody činí poplatek z prodlení 86.998,-Kč.  
 

Čl. 3 
Věřitel promíjí dlužníkovi uhrazení poplatku z prodlení v celé výši, tedy 86.998,-Kč. Prominutí poplatku 
z prodlení schválilo Zastupitelstvo města Litoměřice na svém zasedání dne 10.12.2015. 
 
Dlužník prohlašuje, že jeho příjmy nedosahují takové výše, aby bylo možno uspokojit pohledávku 
věřitele najednou. Dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý majetek, z kterého by bylo 
možno uhrazení pohledávky dosáhnout. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou 
pohledávku vůči věřiteli.  
 

Čl. 4 
Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena  
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.  
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží dlužník a po dvou věřitel. 
 
 
V Litoměřicích dne ...2015 
 
 
 
 
         Město Litoměřice                                                                               Ing. J.V.  
 zastoupené místostarostou 
     Mgr. Karlem Krejzou 
 



M ě s t o    L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM dne: 10.12.2015 
žadatelé: manželé V.H. a D.H. 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: OSNMM- Lenka Procházková, KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková 
 
Návrh: Žádost o prodloužení doby splatnosti úhrady BJ č. xxxxx, k.ú. Litoměřice, dle kupní smlouvy ze 
dne 23.2.2010 
 
Odůvodnění: 
Manželé V.H. a D.H., oba bytem xxxxx, Litoměřice, uzavřeli dne 23.2.2010 s Městem Litoměřice, jako 
prodávajícím, smlouvu o koupi bytové jednotky č. xxxxx, v domě č.p. xxxxx, v ulici xxxxx v Litoměřicích, 
a to za kupní cenu 182.331,- Kč splatnou dne 23.2.2016. V souladu s podmínkami kupní smlouvy 
uzavřel V.H. s Českomoravskou stavební spořitelnou, a.s. smlouvu o stavebním spoření, č. xxxxx. Na 
tomto účtu je k 14.10.2015 zůstatek 23.290,80 Kč (do 23.2.2016 má naspořit cílovou částku na úhradu 
kupní ceny). 
Dne 5.11.2015 podali manželé H. žádost o prodloužení splatnosti kupní ceny o 36 měsíců, tj. do 
31.12.2018. Splácet budou formou splátkového kalendáře. Zůstatek ze stavebního spoření ve výši 
23.290,80 Kč bude převeden na účet města na úhradu kupní ceny a zbývající část ve výši 159.040,20 
Kč bude hrazena ve splátkách ve výši 4.500 Kč /měsíc počínaje měsícem lednem 2016. 
 
Žadatelé v žádosti uvádí, že již v době podpisu kupní smlouvy byli v tíživé životní situaci, kdy xxxxx. 
Žadatelé dále uvádějí, že xxxxx. Oba žadatelé jsou zaměstnaní, výši svých příjmů neuvádějí. 
 
OSNMM a KSaT, právní úsek nedoporučují vyhovění žádosti o prodloužení doby splatnosti kupní 
ceny. V obdobných případech ZM nebo RM vždy schválily uzavření dohody o splátkách splatného dluhu 
s kupujícími na uhrazení nezaplacené části kupní ceny ve splátkách, přičemž po dobu splácení běží 
kupujícím smluvní pokuta. OSNMM a KSaT, právní úsek doporučují uzavření dohody o splátkách 
dluhu.  
Proti žadatelům je vedeno několik exekučních řízení, byly vydány exekuční příkazy na prodej 
nemovitostí. Pohledávka města Litoměřice je do těchto řízení přihlášena.  
 
Žadatelé dluží městu Litoměřice místní poplatek za komunální odpad.     
 
Dopad do rozpočtu města: 

 
c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM neschvaluje uzavření dodatku ke kupní smlouvě ze dne 23.2.2010, uzavřené s V.H. a D.H., oba 
bytem xxxxx, Litoměřice, o prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny do 31.12.2018. 
 
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro V.H. a D.H., oba bytem xxxxx, Litoměřice,  
na částku 159.040,20 Kč. Výše splátky činí 4.500 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje 
měsícem leden 2016, se splatností k poslednímu dni každého měsíce. 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                              



 

M ě s t o    L i t o m ě ř i c e 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM dne: 10.12.2015 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: OSNMM- Lenka Procházková, KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková 
 
Návrh: odstoupení od smlouvy na prodej BJ č. xxxxx, ul. xxxxx, k.ú. Pokratice  
 
Odůvodnění: 
Paní B.Č. xxxxx, bytem xxxxx, Litoměřice a xxxxx, pan P.Č. xxxxx, bytem xxxxx, uzavřeli dne 
09.12.2010 s Městem Litoměřice smlouvu o koupi bytové jednotky č. xxxxx, vymezené v domě č.p. 
xxxxx stojícím na pozemku parc.č. xxxxx, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných 
částech domu a pozemku, a to za kupní cenu 303.730,- Kč splatnou nejpozději do 31.12.2016.  
Pan P.Č. uzavřel se Stavební spořitelnou České spořitelny, a.s. smlouvu o stavebním spoření č. xxxxx, 
ze kterého má být kupní cena uhrazena. K této pohledávce a rovněž k převáděným nemovitostem bylo 
zřízeno zástavní právo ve prospěch Města; k nemovitostem bylo zřízeno i předkupní právo. 
Darovací smlouvou ze dne 19.12.2012 darovala paní B.Č. svůj spoluvlastnický podíl  
o velikosti 1/2 xxxxx, panu P.Č., který se tak stal výlučným vlastníkem nemovitostí. Touto smlouvou bylo 
zároveň zřízeno věcné břemeno doživotního bezplatného užívání bytu pro dárce, tj. pro paní B.Č. 
Povinným k úhradě kupní ceny se stal pouze pan P.Č., ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstala 
nezměněna. Zástupce Města smlouvu jako vedlejší účastník spolupodepsal. 
Pan P.Č. učinil Městu nabídku k využití předkupního práva, ve které uvedl, že xxxxx. ZM na svém 
zasedání ze dne 09.04.2015 rozhodlo (usnesení č. 109/5/2015), že Město předkupního práva nevyužije. 
Panu P.Č. se xxxxx a dne 26.10.2015 podal na OSNMM prohlášení, kde uvádí, že xxxxx nebude 
schopen dostát svém závazku a uhradit v termínu splatnosti kupní cenu. 
Podle čl. VIII. kupní smlouvy je toto důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany Města, když smluvní 
strany jsou povinny vrátit si vše, co obdržely, tedy pan P.Č. uhradí Městu zaplacenou daň z převodu 
nemovitostí ve výši 15.190,- Kč a poskytne veškerou součinnost ke změně vlastnictví v katastru 
nemovitostí. 
Na základě šetření provedeného sociálním odborem bylo zjištěno, že xxxxx. Paní B.Č. souhlasila, že po 
opětovném zápisu vlastnického práva Města uzavře s Městem dohodu o zrušení věcného břemene 
doživotního bezplatného užívání bytu a uzavře s Městem nájemní smlouvu o užívání bytu. Případný 
další prodej bytu bude předmětem jednání xxxxx. 
OSNMM a KSaT, právní úsek doporučují vyhovění žádosti a vrácení bytové jednotky zpět do majetku 
Města. Právní úsek uvádí, že pokud by nedošlo k odstoupení od smlouvy a pan P.Č. v termínu splatnosti 
neuhradil kupní cenu, dosáhlo by sice Město snadno nařízení soudního prodeje zástavy, ale xxxxx těžko 
by hledalo v dražbě zájemce o byt, na němž vázne věcné břemeno užívání.    

 
Dopad do rozpočtu města: 

 
c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje odstoupení od smlouvy ze dne 9.12.2010 o převodu vlastnictví bytové jednotky č. xxxxx, 
vymezené v domě č.p. xxxxx stojícím na pozemku parc.č. xxxxx, včetně spoluvlastnických podílů  
ke společným částem domu a pozemku, vše v obci Litoměřice a k.ú. Pokratice, uzavřené s B.Č., xxxxx, 
Litoměřice a P.Č., xxxxx. 

 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení RM č.:                                   



M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:   10. 12. 2015 
předkládá:                    Mgr. Václav Červín 
 
   
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh:   
 
Schválení Projektu "Regenerace panelového sídlišt ě Pokratice - II. etapa 2016“  
 
a) podání žádosti a realizace zám ěru projektu „Regenerace panelového sídlišt ě Pokratice - 
II.etapa 2016“ dle projektové dokumentace formou fi nanční dotace ze státního rozpo čtu z 
Programu podpory bydlení MMR ČR pro rok 2016 -  podprogramu 117D0620 Regenerace s ídliš ť 
2016. 
 
b) zajišt ění spolufinancování projektu „Regenerace panelového  sídlišt ě Pokratice - II.etapa 
2016“ ze strany M ěsta Litom ěřice z vlastních rozpo čtových prost ředků města ve výši min. 30 % 
celkových rozpo čtových náklad ů akce. 
 
 
Odůvodn ění:  
 
Problematika regenerace panelového sídliště Pokratice byla podrobně analyzována a rozpracována 
studií projekční kanceláře Baube v roce 2004. 
 
Pro rok 2016 a pravděpodobně i pro roky další vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Program 
podpory bydlení - podprogram 117D0620 Regenerace sídliš ť 2016. Cílem podprogramu je 
poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu 
nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, nejvýše však 
4 mil. Kč. 
 
Jako druhá etapa postupné investice do tohoto panelového sídliště byla vytipována lokalita v okolí 
domů Pokratická 50, 52, 54, 56 a U Kapličky 6, 7, 8, 9. Na základě výsledků proběhlé ankety mezi 
obyvateli zájmového území (23. 11. – 4. 12. 2015) a požadavků občanů vzešlých z Prohlídky sídliště 
Pokratice s architekty (30. 11. 2015) jsou v projektu navrženy: úpravy povrchů stávajících a budování 
nových pěších tras, stavební úpravy pro zvýšení bezpečnosti chodců (vč. bezbariérového řešení), 
revize a doplnění nového osvětlení (např. u přechodů a přechodových míst), obnova zeleně, řešení 
sběru komunálního a separovaného odpadu a osazení mobiliáře.  
 
Celkové náklady „Regenerace panelového sídliště Pokratice - II.etapa 2016" budou doloženy 
podrobným výkazem výměr a položkovým rozpočtem k realizaci akce. 

V této fázi jsou náklady kalkulovány: 

       cena vč. DPH:  

Investice Města Litoměřice:    1.990.000,-Kč 

Dotace MMR:      4.000.000,-Kč 



Celková investice:     5.990.000,-Kč 

 

Návrh na usnesení:   
 
ZM schvaluje Projekt "Regenerace panelového sídlišt ě Pokratice - II. etapa 2016“  
 
a) podání žádosti a realizace zám ěru projektu „Regenerace panelového sídlišt ě Pokratice - 
II.etapa 2016“ dle projektové dokumentace formou fi nanční dotace ze státního rozpo čtu z 
Programu podpory bydlení MMR ČR pro rok 2016 -  podprogramu 117D0620 Regenerace s ídliš ť 
2016. 
 
b) zajišt ění spolufinancování projektu „Regenerace panelového  sídlišt ě Pokratice - II.etapa 
2016“ ze strany m ěsta Litom ěřice z vlastních rozpo čtových prost ředků města ve výši min. 30 % 
celkových rozpo čtových náklad ů akce. 

 

 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:          Přijaté usnesení: ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

















M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 
 

 N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne: 10.12.2015 
předkládá: MUDr. Pavel Kejř 
 
 

Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 

Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření 
tohoto odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x 
navrhovateli. 
 
Návrh: 
 Schválení výsledné verze Zprávy o uplatňování Územního plánu Litoměřice 
 
Odůvodn ění: 
Úřad územního plánování zpracoval podle ustanovení § 55 odst. 1, resp. § 47 odst. 1  zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Litoměřice (zpráva). V souladu s ustanovením 
§ 47 odst. 2 stavebního zákona vystavil úřad územního plánování návrh zprávy  k veřejnému 
nahlédnutí a zaslal dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a Městu Litoměřice 
oznámení o vystavení návrhu zprávy s možností podání připomínek, požadavků a podnětů ve 
stanovené lhůtě. Vyhodnocení došlých připomínek, požadavků a podnětů je uvedeno v přiloženém 
vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů ke zprávě. Na základě uplatněných požadavků 
dotčených orgánů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil Zprávu o uplatňování 
Územního plánu Litoměřice a její výslednou verzi předkládá ke schválení Zastupitelstvu města 
Litoměřice. Zpráva obsahuje pokyny pro zpracování změny územního plánu a to jak pokyny 
vyplývající z vyhodnocení souladu platného Územního plánu Litoměřice s nadřazenou územně 
plánovací dokumentací a Územně analytickými podklady pořízenými pro Ústecký kraj, tak pokyny 
vyplývající z podaných žádostí o změnu platného Územního plánu Litoměřice. V kapitole D.1 zprávy 
„Vyhodnocení podaných žádostí na změnu územního plánu“ je u jednotlivých žádostí uvedená 
poznámka týkající se způsobu úhrady navrhovaným jednotlivými žadateli. Pokud je pořízení změny 
územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec v souladu s ustanovením § 45 
odst. 4) stavebního zákona podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její 
zpracování, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady navrhovatelem. 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta: 
Má dopad do rozpočtu města 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Litoměřice: 
 

I. b e r e    n a    v ě d o m í  vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů ke Zprávě o 
uplatňování Územního plánu Litoměřice 

 
II. s ch v a l u j e  v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) a ustanovením § 47 odst. 5 

stavebního zákona výslednou verzi Zprávy o uplatňování Územního plánu Litoměřice 
 

III. s ch v a l u j e  , že náklady na změny vyvolané výhradní potřebou navrhovatele na změnu ÚP 
budou dle jejich náročnosti uhrazeny navrhovateli 

 
 
Podpis navrhovatele: __________________    Přijaté usnesení ZM č.: ___________________ 



Městský úřad Litoměřice 
Odbor územního rozvoje 

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

LITOMĚŘICE 

V UPLYNULÉM OBDOBÍ 

 
projednaná dle ustanovení § 47 odst. 1 až 4 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na 
základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení 
případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území. 

B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů. 

C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. 

D. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby 
vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona. 

E.  Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny. 

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na 
udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování 
variant vyžadováno.  

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny 
A. až D vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu. 

I.  Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny. 

J.  Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje. 

Zpracoval: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování 

Říjen 2015 



ZoUÚP Litoměřice Říjen 2015 
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Územní plán Litoměřice (dále jen ÚP Litoměřice) byl pořízen dle stavebního zákona. 
Zastupitelstvo obce Litoměřice vydalo územní plán formou opatření obecné povahy dne 
22. 10. 2009 a tento nabyl účinnosti dne 13. 11. 2009. Pořizovatelem územního plánu byl úřad 
územního plánování odboru územního rozvoje Městského úřadu Litoměřice. Dne 18. 1.  2011 

nabyla účinnosti změna č.1 územního plánu Litoměřice. Následně byl vyhotoven právní stav 
po změně č.1. Změna č.2 územního plánu Litoměřice nabyla účinnosti dne 5. 2. 2015. 
V současné době probíhá vyhotovení právního stavu po této změně. Současně neprobíhá 
pořízení nového územního plánu ani změny stávající platné územně plánovací dokumentace. 

 Zpráva o uplatňování ÚP Litoměřice vychází z ustanovení § 55 odst. 1 stavebního 
zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška). 
V § 55 odst. 1 stavebního zákona je stanoveno, že pořizovatel předloží zastupitelstvu obce 
nejpozději do 4 let po vydání územního plánu zprávu o uplatňování územního plánu 
v uplynulém období. Ve smyslu tohoto ustanovení a na základě usnesení Zastupitelstva města 
Litoměřice č 96/5/2015 ze dne 9. 4. 2015, přistoupil pořizovatel ÚP Litoměřice ke zpracování 
zprávy o jeho uplatňování v uplynulém období. 

 

A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn 
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6  

stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných 
negativních dopadů na udržitelný rozvoj území. 

 

A.1 Vyhodnocení uplatňování územního plánu obce 

 

· Město Litoměřice je obcí s rozšířenou působností a má tak funkci administrativního a 
kulturního centra přilehlého okolí. 

· Správní území města Litoměřice je tvořeno stejnojmenným sídlem na dvou 
katastrálních územích: Litoměřice a Pokratice. Celková rozloha území činí cca 1 799 ha. 
Dle Českého statistického úřadu k 31. 12. 2013 žilo ve městě 24 136 obyvatel.  

· V celém území je již od roku 2006 platná digitální katastrální mapa. 

· Podstatná část správního území města se nachází v chráněné krajinné oblasti České 
středohoří (dále jen CHKO).  Jižní hranici CHKO tvoří od západu severní břeh řeky Labe 
a následně silnice I/15. Centrum města je vyhlášenou městskou památkovou rezervací 
Litoměřice. 

· V současné době eviduje úřad územního plánování několik žádostí na pořízení změny 
územního plánu, jejichž vyhodnocení je součástí kapitoly D. této Zprávy. 

· Využití zastavitelných ploch a ploch přestavby navržených územním plánem je 
uvedeno v následující kapitole: 
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A.1.1 Vyhodnocení využití vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby 
 

· Lokalita 1 – Miřejovická stráň 

- Rozsáhlá lokalita určená z velké části pro výstavbu rodinných domů s vymezením 
již částečně realizovaného parku a obecně budoucího lokálního centra Miřejovické 
stráně, které by mělo zajistit služby pro tuto nově vznikající část sídla Litoměřice. 
Pro centrální část lokality je již vyhotovena urbanistická studie posouzená 
z hlediska platnosti dle § 185 odst. 4 stavebního zákona a zapsaná v evidenci 

územně plánovací činnosti. Z obrázku A.1 je patrno, že zastavitelné plochy nebyly 
ještě ani z poloviny využity přičemž přihlédnout je třeba také k množství proluk 
v území, které navazuje na tuto lokalitu. Zastavěnost pozemků byla zjištěna místním 
šetřením v dubnu 2015. 

 

 
 

obr. A.1 (Lokalita 1 – využití zobrazeno modře) 

 

· Lokalita 2 – Pod Miřejovicemi 
- Tato lokalita se nachází západně od silnice III/24719 a je také určena mimo jiné 

k výstavbě rodinných domů. Pro severní část lokality je zpracovaná urbanistická 
studie, která byla posouzená z hlediska platnosti dle § 185 odst. 4 stavebního 
zákona a která je zapsaná v evidenci územně plánovací činnosti. Pro jižní část 
lokality je územní studie ve fázi zpracování. V této části také dochází v severní části 
k postupné výstavbě RD a dá se předpokládat další stavební činnost na rozdíl od 
části jižní, která je i z důvodu zatím nepořízené územní studie zatím naprosto 
nevyužita. Současné využití ploch v rámci lokality je patrno z obrázku A.2. 
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obr. A.2 (Lokalita 2 – využití zobrazeno modře) 

 

 

· Lokalita 3 – Žernosecká 

- Tato lokalita je rozdělena na 3 části: 
 

- Část 3a se nachází na západním okraji města při silnici II/261 a je určena 
primárně také pro výstavbu rodinných domů a již byla z velké části využita, jak je 
z obrázku A.3 patrno. Zřejmé je však i to, že v tomto území se nachází stále několik 
nevyužitých proluk v rámci vymezeného zastavěného území, kde je také možné 
případně umístit stavby RD. 

 

 
 

obr. A.3 (Lokalita 3a – využití zobrazeno modře) 
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- V části 3b, která se nachází u severního předpolí nového mostu Generála Chábery, 
jsou vymezeny plochy jak pro výstavbu RD, tak i pro výrobu a skladování společně 
s doplňující sídelní zelení. Lokalita bude v budoucnu rozdělena připravovaným 
přivaděčem, tzv. „západní komunikací“. Z této stavby byla v této lokalitě 
realizována pouze kruhová křižovatka. Při tomto dopravním uzlu byla v plochách 
výroby realizována čerpací stanice pohonných hmot. 
 

- Částí 3c jsou dvě lokality určené k rozšíření stávající plochy hřbitova. Ani jedna 
zatím nebyla využita. 

 

· Lokalita 4 – Želetice 

- Jedná se o lokalitu určenou především pro výrobu a skladování a smíšené městské 
využití a je ohraničena z jihu navrženým jižním obchvatem města na silnici I/15, 
který by mimo jiné také měl plnit funkci protipovodňové ochrany této lokality. 
V celé této lokalitě byla realizována pouze jedna výrobní hala. 

 

· Lokalita 5 – Za Plynárnou 

- Opět se jedná lokalitu určenou především pro výrobu a skladování, jejíž součástí je 
i plánovaná přeložka silnice I/15 jihovýchodně od ulic Českolipská a Na Kocandě. 
V lokalitě zatím nedošlo k plánovanému využití. 

 

· Lokalita 6 – Za Nemocnicí 
- V této lokalitě dosud nebyly realizovány stavby v souladu s vymezeným využitím 

(individuální bydlení, smíšené městské využití, rozšíření nemocnice). Rozhodování 
v území v rámci této lokality je navíc podmíněno zpracováním územní studie. Ta 
dosud nebyla zpracována a s jejím pořízením nebylo ještě započato. 

 

· Lokalita 7 – Žitenická 

- Plocha mimo jiné pro individuální bydlení, zatím nevyužita. 
 

· Lokalita 9 – Bílé stráně I 
- V této lokalitě určené mimo jiné pro individuální bydlení zatím byly (či jsou) 

realizovány 4 RD, tedy zhruba patnáctina celkové plochy (viz obrázek A.4). Změna 
č. 2 podmínila rozhodování v území vypracováním územní studie a to mimo jiné i 
na požadavek dotčeného orgánu na úseku ochrany přírody a krajiny. Cílem studie 
tak bude i koncepce této lokality, která by měla jasně definovat charakter tohoto 
území a to i s ohledem právě na přímou návaznost volné krajiny. Územní studie 
prozatím není zpracována.  
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obr. A.4 (Lokalita 9 - využití zobrazeno modře) 

 

· Lokalita 11 – Písečný ostrov 

- Tato lokalita je určena pro rozšíření městského koupaliště. Zatím bez využití. 
Rozhodování v území v rámci této lokality je navíc podmíněno zpracováním územní 
studie. Ta dosud nebyla zpracována a s jejím pořízením nebylo ještě započato. 

 

· Lokalita 12 – Mostka 

- Jedná se o rozšíření lesoparku Mostka, které zatím nezapočalo. 
 

· Lokalita 13 - Medulánka 

- Další lokalita, která je určena mimo jiné pro individuální bydlení, je v současné 
době zastavěna z jedné třetiny dvěma RD. 

 

· Lokalita 14 – Štampův mlýn 

- Tato lokalita, která byla dříve zahrádkářskou či chatovou oblastí, je určena mimo 
jiné pro individuální bydlení. Zatím zde byly realizovány dvě stavby typu RD. 

 

· Lokalita 15 – Miřejovická stráň - sever 

- Tato lokalita je rozdělena dále na 3 části, které rozšiřují zastavěné území v ulici 

Kardinála Trochty: 
 

- Část 15a navrhuje nezastavitelné zahrady jako doplňkovou plochu sousedící 
s plochami pro individuální bydlení. Na základě dostupných leteckých snímků a i na 
základě místního šetření lze konstatovat, že dvě třetiny této části lokality jsou již 
jako zahrada užívány. 
 

- Část 15b je kombinací ploch nezastavitelných zahrad a plochy určené pro výstavbu 
RD. Z celé plochy 15b je využita pouze malá část jako zahrada. 
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- Část 15c byla zcela využita pro výstavbu rodinného domu. 

 

· Lokalita 51 – Pod Radobýlem 

- Jedná se převážně o území opuštěných kasáren Pod Radobýlem a jejich přilehlé 
okolí. Lokalita je rozdělena na 3 části: 
 

- Část 51a zahrnuje především bývalý areál kasáren armády ČR a to jako část 
plochy přestavby a část území zastavitelného. Rozhodování v území v rámci této 
části lokality je podmíněno zpracováním územní studie. Ta dosud nebyla 
zpracována a s jejím pořízením nebylo ještě započato. Nicméně v rámci soutěže 
konané ve spolupráci se Společností Petra Parléře bylo toto území řešeno a to 
zejména z důvodu nastínění možných koncepcí, kterými se může zpracovávaná 
studie ubírat. 
 

- Část 51b vymezuje plochu pro výrobu a skladování s příjezdovou komunikací z jihu 

do celé lokality 51. V těchto plochách zatím nedošlo k plánovanému využití ani 
k realizaci komunikace. 

 

- Část 51c vymezuje plochu pro kynologický areál. V současné době je i takto 
využívána. 

 

· Lokalita 53 - Kamýcká 

- Přestavbová plocha na nároží ulic Kamýcké a 28. října, ve které byly realizovány 
stavby supermarketu a další objekt s prodejními plochami. Navzdory stanovenému 

využití jako plochy SM - smíšené využití území městského typu je lokalita prozatím 
monofunkčně naplňována komerčními stavbami. 

 

· Lokalita 54 – Rybáře 

- Pobřežní lokalita, které dominuje bývalý areál, který patřil armádě ČR. 
Rozhodování v území je podmíněno vypracováním územní studie. Ta dosud nebyla 

zpracována a s jejím pořízením nebylo ještě započato. 
 

· Lokalita 58 – Na Vinici (bývalá kasárna Dukelských hrdinů) 
- V areálu je především navrženo využití formou občanské vybavenosti (školství, 

sport, doplňující funkce k sousednímu výstavišti). Ve východní části areálu 
probíhají činnosti související s výzkumem a využíváním geotermální energie. 

 

· Lokalita 59 – Technické služby 

- Území je využíváno jako zázemí technických služeb města a jako výrobní areál 
stavebních hmot. 

 

· Lokalita 60 – Českolipská 

- Území při Českolipské ulici je určeno ke smíšenému městskému využití s plochami 
občanské vybavenosti v podobě návrhu sportovních ploch a zařízení. 
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· Lokalita 61 – Želetice – střed 

- Území na jižním břehu řeky Labe je určeno především pro výrobní činnost a 
smíšené městské využití. Pro tuto lokalitu je vypracovaná a schválená územní 
studie, na základě které probíhá postupná obnova či výstavba v území. 

 

· Lokalita Z01 – Želetice nábřeží 
- Tato lokalita byla doplněna změnou č. 1 územního plánu. Jedná se o plochu 

určenou pro nákupní centrum, která byla následně plně využita. 
 

· Lokalita (52) Z02.1 – Staré mrazírny 

- Tato lokalita již byla vymezena v územním plánu z roku 2009 pod označením 52. 
Její funkční využití však bylo změnou č. 2 upraveno. Jedná se o nevyužívaný areál 
bývalých mrazíren s návrhem komerčních ploch se specifickými podmínkami využití 
tohoto areálu. 

 

· Lokalita Z02.2 – Pokratická – Na Výsluní 
- Lokalita určená pro výstavbu vícepodlažního parkovacího objektu. 
 

· Lokalita Z02.4 – Areál mlýna – Střelecký ostrov 

- Plocha určená k rozšíření areálu mlýna za účelem skladování. 
 

· Lokalita Z02.5 – Za Kocandou 

- Jedná se o areál, který je v současnosti primárně využíván jako odstavná plocha 
pro autobusy se související činností. V současné době je zde navrženo komerční 
využití. 

 

Úřad územního plánování provedl orientační vyhodnocení celkového potenciálního 
rozvoje území vztažené k naplněnosti jednotlivých lokalit záměry odpovídajícím regulativům 
v platném územním plánu v následující tabulce. Zdrojem dat pro orientační vyhodnocení bylo 
místní šetření. Konkrétní výměry byly pak získány zákresem ploch do GIS. Údaje jsou časově 
orientovány k dubnu 2015. 

 
tab.  A.1 Využití rozvojových lokalit (bez rozlišení funkce) 

 

Lokalita Název Výměra [m2
] Využito [%] Využitá výměra [m2

] 

1 Miřejovická stráň 304944 19% 57564 

2 Pod Miřejovicemi 96733 16% 15046 

3a 

Žernosecká 87562 20% 17512,4 3b 

3c 

4 Želetice 301212 10% 30121,2 

5 Za Plynárnou 112371 0% 0 

6 Za Nemocnicí 149688 0% 0 

7 Žitenická 5375 0% 0 

9 Bílé stráně I 70669 7% 5252 

11 Písečný ostrov 11364 0% 0 

12 Mostka 194542 0% 0 

13 Medulánka 14367 24% 3479 
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14 Štampův mlýn 26172 24% 6356 

15a 

Miřejovická stráň - sever 3168 60% 1900,8 15b 

15c 

51 Pod Radobýlem 270624 5% 14007 

53 Kamýcká 18733 90% 16859,7 

54 Rybáře 15420 66% 10177,2 

58 Na Vinici 128566 0% 0 

59 Technické služby 44567 0% 0 

60 Českolipská 35953 10% 3595,3 

61 Želetice – střed 90375 60% 54225 

Z01 Želetice nábřeží 14325 100% 14325 

52(Z02.1) Staré mrazírny 38477 30% 11543,1 

Z02.2 Pokratická – Na Výsluní 4542 0% 0 

Z02.4 Areál mlýna – Střelecký ostrov 700 0% 0 

Z02.5 Za Kocandou 22082 0% 0 

 

 

 

Celkem výměra [m2
] 2062531 

                          [ha] 206,3 

   

Celkem využito výměra [m
2
] 261963,7 

                                      [ha] 26,2 

   

Využití ploch [%] 12,7% 

 

 

Vzhledem k tomu, že naprostá většina žádostí o změnu platného územního plánu 
požaduje vymezení nových ploch pro realizaci RD, nebo změnu využití stávajících ploch, 

bylo vypracováno i orientační vyhodnocení vztažené pouze na plochy s rozdílným způsobem 
využití označené v platném územním plánu jako BI - Bydlení individuální v rodinných 
domech – městské a BI.1 - Bydlení individuální v rodinných domech – specifické. Využity 
byly stejné zdroje a stejné postupy jako v předchozím případě. 
 

tab.  A.2 Využití rozvojových lokalit (individuální bydlení) 
 

Lokalita Název Výměra [m2
] Využito [%] Využitá výměra [m2

] 

1 Miřejovická stráň 235328 24% 57564 

2 Pod Miřejovicemi 89500 17% 15046 

3a Žernosecká 22764 50% 11435 

3b  12790 0% 0 

6 Za Nemocnicí 43728 0% 0 

7 Žitenická 5375 0% 0 

9 Bílé stráně I 70669 7% 5252 

13 Medulánka 14367 24% 3479 

14 Štampův mlýn 26172 24% 6356 

15 Miřejovická stráň - sever 3168 43% 1364 

51 Pod Radobýlem 71875 0% 0 
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Celkem výměra [m2
] 595736 

                          [ha] 59,6 

   

Celkem využito výměra [m2
] 100496 

                                      [ha] 10,0 

   

Využití ploch [%] 16,9% 

  

 

Shrnutí 
 

Z uvedených tabulek lze vyvodit, že možnosti rozvoje sídla stanovené koncepcí danou 
platnou územně plánovací dokumentací nejsou zdaleka vyčerpány. Orientačním 
vyhodnocením bylo zjištěno, že jednotlivé lokality byly záměry v souladu s platným územním 
plánem naplněny přibližně z 12,7 %. V úvahu byly vzaty jednotlivé plochy zastavitelného 
území ale i lokality vymezené k zástavbě v rámci již vymezeného zastavěného území a dále i 
lokality se záměry nestavební povahy. Jako plochy pro zástavbu nebyly započítávány proluky 
v rámci stávajícího zastavěného území mimo navržené lokality. Stejně tak nebylo přihlédnuto 
k faktu, že na několika pozemcích v rámci lokality 1 či 2 je v současnosti vedeno řízení 
týkající se převážně umístění staveb RD. 

 

Z hlediska rozvoje území pro umístění zejména staveb individuálního bydlení, tedy 
rodinných domů, naznačuje druhá tabulka naplnění jednotlivých částí lokalit s využitím 
zejména pro stavby RD, přičemž orientačně bylo vyhodnoceno, že tyto plochy byly využity 
přibližně z 16,9 %. 

 

V rámci stabilizovaných území se nachází přibližně celkem 93,1 ha ploch s využitím 
jako BI, nebo BI.1. Výměra ploch stejného využití určených k rozvoji byla orientačně 
vyměřena na 59,6 ha. Je tedy patrné, že platná dokumentace navrhuje cca 64 % rozvoj 
v tomto směru. V případě, že do stabilizovaných ploch budou zahrnuty části rozvojových 
lokalit, které již byly zastavěny (cca 10 ha), je možné odečíst možný navrhovaný rozvoj na 
cca 48 % nárůst. Lze tedy konstatovat, že možnosti rozvoje výstavby individuálního bydlení 
zdaleka nejsou vyčerpány a koncepce platného územního plánu je v tomto ohledu navržena 
vcelku dlouhodobě s ohledem na současné naplnění lokalit od vydání územně plánovací 
dokumentace (22.10.2009). Důležité je zmínit, že do těchto výpočtů nebyly zahrnuty plochy 
určené pro smíšené využití, ve kterých je také přípustné stavby pro individuální bydlení 
umisťovat a to z důvodu toho, že prioritou těchto ploch by mělo být právě využití smíšené a 
nikoliv čistě obytné a dále z důvodu toho, že naprostá většina žádostí o změnu platné 
dokumentace požaduje vymezení nových zastavitelných ploch pro čistě individuální bydlení, 
případně změnu stávajících ploch na stejné využití. 

 

Z hlediska ploch určených pro výstavbu zejména rodinných domů, se tedy v sídle stále 
nachází dostatečné množství nezastavěných pozemků, především v plochách 1 a 2. Více 
využita je plocha 3a. Část plochy 15 určená pro výstavbu RD (15c) je pak zcela využita. Ve 
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zbylých zastavitelných či přestavbových plochách teprve dochází k postupnému využívání 
v souladu s územním plánem nebo ještě nebylo s plánovaným využitím započato. 

 

Ve výše uvedených tabulkách je dále uvedeno, že zcela využita je lokalita Z01 a 
z podstatné části také lokalita 53. V obou případech se jedná o realizaci komerčních ploch 
(obchodní centrum a supermarket). Částečně je pak naplněna pro účely výroby a skladování 
lokalita 4. 

 

A.1.2 Vyhodnocení vymezených územních rezerv 

 

V rámci ÚP Litoměřice jsou vymezeny následující tři územní rezervy: 
 

Lokalita A – Za Nemocnicí – východ; potenciální plocha územního rozvoje převážně 
obytné sféry, 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 rozvoje obytné zóny podmíněné náročnějšími úpravami (velmi pravděpodobně i 
zásahem do parcelace) v souvislosti s odpovídajícími nároky na dopravní a technickou 
obsluhu území obytné plochy;  

 

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

 

Na základě průzkumů provedených v dubnu 2015 lze konstatovat, že v uvedených 
rezervách nebyl realizován žádný záměr, který by znemožnil jejich budoucí využití. Dále je 
třeba uvést fakt, že v případě lokalit A a B se možné využití rezerv pro funkci obytnou 
s ohledem na využití současně vymezených zastavitelných ploch v dohledné době 

nepředpokládá. 
 

A.2 Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj 
území 
 

Od doby vydání územního plánu Litoměřice, včetně změn č. 1 a 2 do vyhotovení této 
zprávy nebyly zjištěny či zaznamenány negativní dopady na udržitelný rozvoj území.  

 

B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně 
analytických podkladů.  
 

Územně analytické podklady (ÚAP) pro obec s rozšířenou působností (ORP) 
Litoměřice, jejíhož správního území je město Litoměřice součástí, byly pořízeny ke dni 

31. 12. 2008. ÚAP jsou průběžně aktualizovány, jejich první úplná aktualizace byla pořízena 
v souladu se stavebním zákonem v listopadu 2010, další v prosinci 2012 a poslední pak 
v prosinci 2014. 

 



ZoUÚP Litoměřice Říjen 2015 

 

12 

ÚP Litoměřice nabyl účinnosti dne 13. 11. 2009, tedy již v době vydání územně 
analytických podkladů. Vzhledem k tomu, že ÚAP jsou průběžně aktualizovány, je potřeba 
při nejbližším pořizování nové územně plánovací dokumentace pro obec Litoměřice doplnit 
všechny jevy (respektive limity využití) vyskytující se v území dle aktuálního stavu 
pořízených ÚAP. 

 

Z rozboru udržitelného rozvoje území v rámci 3. aktualizace ÚAP  vyplývají pro 
město Litoměřice následující problémy určené k řešení v územně plánovací dokumentaci: 
 

LITO-01 Zastavěné/zastavitelné území obce zasahuje do záplavového území Q100 

popis 
Rozvojové plochy sídla vyplývající z platné ÚPD včetně již realizovaných staveb zasahují do 
záplavového území s periodicitou 100 let. Z tohoto důvodu je nutné v území prověřit potřebu 
vymezení těchto rozvojových ploch včetně ochrany zastavěných a zastavitelných ploch. 

 

LITO-02 Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 

popis 
Komunikace regionálního významu při povodních, kdy hladina vody přesahuje hodnotu 
Q100, kvůli zatopení ztrácí svoji dopravně obslužnou funkci. Je vhodné prověřit možnosti 
ochrany provozuschopnosti dopravní infrastruktury v době povodní. 

 
LITO-03a, 
LITO-03b 

Silnice I. třídy prochází zastavěným územím obce 

popis 
Silnice I. třídy přestavuje pro zastavěné území sídla intenzitou dopravy především 
hygienickou a bezpečnostní závadu. Je vhodné prověřit možnosti opatření, která by měla za 
následek snížení či eliminaci negativních faktorů. 

 

LITO-04 Silnice I. třídy prochází záplavovým územím Q100 

popis 
Komunikace nadregionálního významu při povodních, kdy hladina vody přesahuje hodnotu 
Q100, kvůli zatopení ztrácí svoji dopravně obslužnou funkci. Je vhodné prověřit možnosti 
ochrany provozuschopnosti dopravní infrastruktury v době povodní. 

 

 

ÚAP Ústeckého kraje, jejichž 3. aktualizace byla projednána dne 29. 6. 2015 

Zastupitelstvem Ústeckého kraje, stanovují pro území města Litoměřice tyto problémy určené 
k řešení: 

 

Urbanistické závady 

 

Velký rozsah území tzv. brownfieldů (tj. nedostatečně využitých a zanedbaných 
areálů bývalé průmyslové nebo zemědělské výroby, těžby, dopravy apod.) vhodných pro 
přednostní nové funkční využití 

 

„ZÚR ÚK vytváří předpoklady pro řešení závady stanovením priorit Ústeckého kraje 
pro zajištění udržitelného rozvoje území, zejména prioritou (11) Podporovat revitalizaci 
velkého množství nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálu a ploch průmyslového, 
zemědělského, vojenského či jiného původu (typu brownfield), s cílem dodržet funkční a 
urbanistickou celistvost sídel a šetřit nezastavené území, kvalitní zemědělskou půdu.“ 

Rozvojové záměry přednostně lokalizovat do ploch brownfields. 
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Územní plán Litoměřice ve znění po jeho 2. změně v rámci své urbanistické koncepce 
navrhuje využití ploch brownfields, kterými jsou mimo jiné areály bývalých kasáren (lokalita 
51 a lokalita 58), starých mrazíren (lokalita 52, ve změně č. 2 označena pak jako Z02.1), nebo 
bývalé koželužny (plochy OK.1 v Želeticích a lokalita Z01). Využita v současné době byla 
zejména lokalita Z01 a dlouhodobě jsou využívány některé objekty v obou kasárnách. 

 

 

Nedostatečná míra stavební a architektonické regulace sub-urbanizační výstavby 
RD, zejm. v okolí velkých měst s důsledky pokleslé urbanisticko-architektonické úrovně 
nových celků. Vznik sídlišť RD bez komplexní občanské vybavenosti, parazitujících na 
stávajícím jádrovém sídle. „Spotřebovávání“ prostorů veřejně přístupné příměstské 
krajiny s kvalitním životním prostředím pro individuální zástavbu 

 

„ZÚR ÚK vytváří předpoklady pro řešení závady stanovením priorit Ústeckého kraje 
pro zajištění udržitelného rozvoje území, např. prioritou (34) Podporovat polycentrický rozvoj 
sídelní soustavy, pro kraj typické kooperativní vztahy mezi jednotlivými sídly a racionální 
střediskové uspořádání sídelní soustavy, současně respektovat a kultivovat specifickou 
tvárnost každého sídla včetně zřetele k zachování prostorové oddělenosti sídel. Vytvářet 
předpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi.“ 

Ve zvláště zdůvodněných případech využívat institut vymezení architektonicky nebo 
urbanisticky významných staveb, pro které může architektonickou část projektové 
dokumentace vypracovávat pouze autorizovaný architekt. Dbát na funkční samostatnost nově 
vymezovaných rozsáhlých ploch bydlení. V oblastech kde je dostupné hodnocení krajinného 
rázu (ORP Kadaň, území CHKO a NP) vycházet při tvorbě územních plánů ze stanovených 
podmínek jeho ochrany. 

Platný Územní plán Litoměřice ve znění po 2. změně ve své koncepci navrhuje větší 
množství ploch pro potenciální výstavbu RD. V mnoha případech se jedná o lokality 
navazující na stabilizované plochy zastavěného území s dostupností občanské vybavenosti 
sídla. Výjimkou je lokalita 1 a lokalita 2, kde však koncepce dodržuje podporu 
polycentrického rozvoje a proto součástí územně plánovací dokumentace i zpracované a 
v evidenci územně plánovací činnosti zapsané studie je řešení lokálního centra pro tyto 
lokality včetně adekvátního veřejného prostranství a parku, který je již z části realizován. 
Lokalita 51 (bývalé kasárny), je fakticky oddělená od zbytku sídla trasou železnice a v případě 
realizace přeložky komunikace (západní komunikace) oddělí tuto lokalitu od center hned dvě 
dopravně významné trasy. Koncepce územně plánovací dokumentace však i zde řeší možnost 
realizace lokálního centra, které by také částečně mohlo sloužit pro obyvatele lokalit 1 a 2. 

 

Závady v dopravní a technické infrastruktuře 

 

Nedostatečně rozvinutá síť cyklistických tras a stezek, nutnost zajištění úrovně a 
bezpečnosti cyklistické dopravy segregací cyklostezek od motorové dopravy, potřebného 
vybavení pro cykloturistiku. 

 

„ZÚR ÚK vymezují koridory nadřazené sítě cyklistických tras a stezek, které 
představují součást vnitrostátního páteřního systému sítě cyklistických tras s mezikrajskou 
provázaností. Jsou to koridory Labské cyklostezky, Pooherská cyklostezka, Krušnohorská 
magistrála, Jetřichovická cyklostezka, cyklostezka Chemnitz–Most–Doksy, Doupovská 
cyklostezka.“ 
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Koridory je třeba zpřesnit a vymezit v územních plánech dotčených obcí a vhodně 
doplnit sítí místních cyklostezek. 

 

Platný Územní plán ve znění po 2. změně vymezuje a zpřesňuje koridory cyklistických 
tras a stezek, konkrétně pak Labské cyklostezky (v ZÚR ÚK označeno jako C1). 

 

Vybrané problémy nadmístního významu k řešení v ÚPD 

 

D/15 obchvat Trnovan I/15 – nové řešení (jižní) obchvatu 

 

„Koridor severního obchvatu silnice nadmístního významu I/15 je označen v ZÚR ÚK 
jako b-I/15. ÚP Trnovany prověřil nové řešení urbanisticky výhodnějšího „jižního“ obchvatu 
Trnovan. ŘSD přislíbilo zadat vyhledávací studii, která by mohla být uplatněna při aktualizaci 
ZÚR.“ 

Prověřit možnost východního obchvatu a po dohodě s dotčenými orgány případně 
navrhnout koridor obchvatu v ZÚR ÚK. 

 

Tento problém by měl být prověřen v aktualizaci ZÚR. 

 

T/4 koncentrovaná ložiska štěrkopísku 

 

„Ve vymezeném polygonu Lovosicka, Litoměřicka a Roudnicka se nalézají 
koncentrovaná ložiska štěrkopísku, o které projevují těžební firmy značný zájem, zdůrazněný 
ukončováním těžeb štěrkopísku v některých okolních lokalitách. Realizace těchto záměrů ve 
vymezeném území představuje existenci mnoha rizik zasahujících různé oblasti udržitelného 
rozvoje území. Tyto těžební zájmy jsou také ve střetu se záměry nadmístního i 
celorepublikového významu (VRT) a řadou územních limitů (zejm. ochrana životního 
prostředí sídel, památková ochrana, vysoká bonita zemědělské půdy, vysoká úroveň spodní 
vody - komplikující rekultivaci případných vytěžených prostor, záplavové území Labe a Ohře 
a jiné).“ 

Vhodnými nástroji chránit území kraje před otvírkou nových ložisek v území s jejich 

koncentrovaným výskytem. 
 

Při jižním okraji správního území města na levém břehu Ohře se nachází poměrně 
rozsáhlé chráněné ložiskové území s výskytem štěrkopísků. Územní plán v plochách, které toto 
vymezené území pokrývají (plochy přírodní či smíšené nezastavěného území), nepřipouští 
terénní úpravy, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo vodní poměry, respektive 
nepřipouští zařízení pro činnosti velkovýrobního nebo intenzivního charakteru. Ochranu 

těchto ploch před otvírkou nových ložisek tak lze považovat za dostatečnou. 
 

Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů 
s limity využití území 

 

Silnice I/15 – Jižní obchvat Litoměřic – střet se záplavovým územím Q100 Labe, 
územím zvláštní povodně  
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C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
 

 

C.1 Soulad s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 

 

Politika územního rozvoje ČR 2008 byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 
20. července 2009, tedy před nabytím účinnosti ÚP Litoměřice. Dne 15. 4. 2015 byla 
usnesením vlády ČR č. 276 schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České 
republiky. 

 

ÚP Litoměřice včetně změn je pořízen v souladu s PÚR ČR 2008 a toto je uvedeno 
v odůvodnění změny č. 2 územního plánu. 

 

V rámci Aktualizace č. 1 byly doplněny (či změněny) body republikových priorit. 
Území Litoměřic se týkají především: 

 

ñ (20a) „Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro 
volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel 
s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.“ (Prostupnost krajiny pro 

volně žijící živočichy je zachována především západní a severní části správního území, 
které je mimo jiné i součástí CHKO České středohoří. K postupnému srůstání se sídly 
Mlékojedy, Žalhostice a Miřejovice již dochází dlouhodobě a platná územně plánovací 
dokumentace tento fakt potvrzuje.) 

ñ (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 prostupnost krajiny a 
minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat 
tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým 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 nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na 
veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na 
eliminaci těchto účinků).“ (V rámci územního plánu je řešena tzv. „západní 
komunikace“, která je součástí přivaděče k průmyslové zóně Prosmyky a následně 
k dálnici D8. Umístění stavby je řešeno tak, že probíhá v těsném souběhu s železniční 
tratí č. 087 a nevytváří tak novou bariéru v prostupnosti města. Naopak zklidní 
centrum města v okolí ulice Mrázova. Nová obytná zástavba je v rámci územního 
plánu umisťována do výhledově zklidněných lokalit.) 

 

Správní území ORP Litoměřice, do kterého město Litoměřice spadá, je dle PÚR ČR 
zařazeno do rozvojové osy OS2 Praha – Ústí nad Labem – hranice ČR/Německo 
(Dresden).  
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Z koridorů vymezených PÚR se územní obce dotýká koridor vodní dopravy VD1 na 

řece Labe. Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje však tento koridor zpřesnily a vymezily 
mimo řešené území. 

 

Aktualizace č. 1 přidala město Litoměřice jako možný lomový bod koridoru 
vysokorychlostní železniční tratě VR1. Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje byly 
vydány před 1. aktualizací PÚR ČR. Z tohoto důvodu prozatím nedošlo ke zpřesnění záměru 
uvedeného v aktualizovaném znění PÚR ČR a tudíž ZÚR ÚK pro území Litoměřice 
nestanovuje požadavek ne prověření vymezení koridoru pro VR1. V současné době jsou dle 
dostupných informací zpracovávány studie prověřující nové varianty tras uvedeného záměru. 
V případě, že budou v rámci ZÚR ÚK po jejich aktualizaci stanoveny úkoly pro prověření 
nové trasy v rámci pořízení ÚP nebo jeho změny, budou tyto úkoly v rámci pořízení ÚP nebo 
změny vyhodnoceny a respektovány a prověřeny. 

 

Městem prochází železniční trať č. 072 Ústí nad Labem – Lysá nad Labem, která je 
součástí koridoru C-E61.Ten byl vymezen z důvodu dodržení mezinárodních úmluv. 

 

Ačkoliv byla poslední změna ÚP Litoměřice vydána před schválením Aktualizace č. 1, 
nebyl shledán rozpor s aktuálním zněním Politiky územního rozvoje ČR. 

 

 

C.2 Soulad se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje 

 

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR UK) byly vydány dne 5. 10. 2011 na 
základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/25Z/2011 ze dne 7. 9. 2011. Dne 
20. 10. 2011 nabyly účinnosti.  

 

Platný ÚP Litoměřice byl vydán před nabytím účinnosti ZÚR ÚK. Změna č. 2 ÚP 
Litoměřice však vyhodnocuje stanovené priority územního plánování a toto je uvedeno 
v odůvodnění změny. 

 

ZÚR ÚK zpřesňuje rozvojové osy vymezené Politikou územního rozvoje 2008. 
Litoměřice se po zpřesnění nacházejí uvnitř rozvojové osy republikového významu OS2 

Praha – Ústí nad Labem – hranice ČR/Německo (Dresden). Zároveň ZÚR ÚK umístily 
město do rozvojové oblasti nadmístního významu NOB1 – Litoměřicko, Lovosicko, 
Roudnicko. Úkoly stanovené pro tyto oblasti jsou rovněž vyhodnoceny v odůvodnění změny 
č. 2 územního plánu. 

 

V ZÚR ÚK jsou zpřesněny plochy a koridory vymezených v PÚR 2008 a vymezeny 
plochy a koridory nadmístního významu, ovlivňujících více obcí. Na území obce jsou 
uplatňovány následující koridory dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu: 

 

 

· PK 7 – I/15 Litoměřice, východní obchvat 
- ÚP Litoměřice tento koridor zpřesňuje a řeší celou přeložku silnice první třídy na 

svém území. Zároveň je tento záměr vymezen jako veřejně prospěšná stavba 
s označením D3. 
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· PK 8 – I/15 Litoměřice, jižní obchvat 
- ÚP Litoměřice tento koridor zpřesňuje prostřednictvím vymezené veřejně prospěšné 

stavby s označením D6. Koridor má hladkou návaznost do sousedního území obce 
Mlékojedy, kde tamní ÚP Mlékojedy tuto stavbu označuje jako VPS VD1. 

· b–III/00815 –  Lovosice - Litoměřice, přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I., 
II. část, včetně mostu pres Labe 

- Záměr již byl částečně realizován v úseku od Mlékojed po ulici Žernoseckou (most 
Generála Chábery). Nezhotovený úsek od ulice Žernosecká po ulici Masarykova 
(tzv. „západní komunikace“) je vymezen v územním plánu jako veřejně prospěšná 
stavba s označením D2. 

· C1 – „Labská cyklostezka“ 

- Na území města je již tato cyklostezka/cyklotrasa stabilizovaná. V územním plánu je 
zobrazena jako stav bez bližšího označení. 

· C25 – „Chemnitz-Most-Doksy“ 

- V úseku Velké Žernoseky – Křešice (včetně úseku na území města Litoměřice) je 

tento koridor identický s koridorem C1 (viz výše). Proto jsou v ÚP Litoměřice 
vyhodnoceny oba koridory shodně jako jeden – C1– „Labská cyklostezka“. 

· C204 – „Pooherská“ 

- V územním plánu je trasa této cyklostezky/cyklotrasy zpřesněna a vymezena jako 
VPS s označením D51. 

· V2 – napojení Terezína a Mlékojed na ČOV Litoměřice 

- Stavba již byla realizována a je zobrazena ve výkresu 2.5 (HLAVNÍ VÝKRES – 

koncepce odkanalizování.) 

 

Území města Litoměřice se dotýkají následující skladebné prvky územního systému 
ekologické stability nadmístního významu: 

 

· nadregionální biokoridor NRBK K10 – Stříbrný roh (19) – Polabský luh (7) (funkční) 
- Jedná se o vodní biokoridor, jehož poloha je přirozeně vymezena řekou Labe. 

V územním plánu je tento biokoridor označen jako „NRBK Labe“. 

· nadregionální biokoridor NRBK K11 – Myslivna na Ohři (2002) – K10  (funkční) 
- Při hlavním korytu řeky Ohře je ÚP vymezen „NRBK Ohře“, který však leží mimo 

stanovený koridor. Ten mimo řešené území kopíruje tok Malého Ohře a je ukončen 
na hranici řešeného území v biocentru „Ústí Ohře“.  

· nadregionální biokoridor NRBK K12 – Vědlice (3) – K9  (funkční) 
- Koridor protíná řešené území v jeho severním cípu a je v územním plánu označen 

jako „NRBK K12 České středohoří“. 

· nadregionální biokoridor NRBK K13 – Vědlice (3) – Oblík, Raná (18)  (k založení) 
- ÚP Litoměřice jej označuje jako „NRBK 13/T“. Svojí polohou respektuje plochu 

vymezenou v ZÚR ÚK.  

· regionální biocentrum RBC 005 – Hradiště, Holý vrch (funkční) 
- ÚP Litoměřice jej označuje jako „RBC 008 Hradiště Holý vrch“. Svojí polohou 

respektuje plochu vymezenou v ZÚR ÚK. 
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· regionální biocentrum RBC 023 – Na Šancích (k založení) 
- Územní plán Litoměřice umísťuje biocentrum „RBC 023 Na Šancích“ částečně do 

severní části vymezené plochy a částečně vně. 

· regionální biocentrum RBC 1269 – Bíle stráně 

- Toto biocentrum (ozn. „RBC 1269 Bílé stráně“) je územním plánem respektováno. 

· regionální biocentrum RBC 1294 – Ústí Ohře 

- V územním plánu je označeno jako „RBC 33 Ústí Ohře“. ÚP Litoměřice nad rámec 
vymezené plochy ze ZÚR navrhuje rozšíření biocentra jižním směrem. 

 

Z hlediska ploch a koridorů vymezených ZÚR ÚK lze konstatovat, že ÚP Litoměřice 
respektuje Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje. 

 

Litoměřice se nachází na pomezí dvou krajinných celků vymezených Zásadami 
územního rozvoje. Oblasti, která leží uvnitř Chráněné krajinné oblasti České středohoří, se 
týkají cílové charakteristiky stanovené pro krajinný celek KC CHKO České středohoří – 

Milešovské a Verneřické středohoří (5a), a to především: 
 

ñ c) „stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících sídlech uvážlivou podporou cestovního 
ruchu, turistiky, rekreace i výrobních funkcí (zejména tradičních forem zemědělství), 
v souladu s veřejným zájmem na ochraně přírody a krajiny a diferencovaně dle 
významu konkrétní lokality v rámci krajinného celku“ (Územním plánem jsou 
vymezeny plochy specifické pro historické centrum města mimo jiné i s podporou 

turistického ruchu.) 

ñ e) „individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně 
ovlivnit, s ohledem na potřebu uchování krajinného rázu s harmonickým zastoupením 
složek přírodních a kulturních“ (Vzhledem k tomu, že územní plán pokrývá především 
městskou oblast, je to město samo o sobě, které svojí siluetou na úpatí Českého 
středohoří vytváří krajinu. Nově umísťované stavby musí tento krajinný respektovat.) 

 

Pro jižní část území je třeba naplňovat cílové charakteristiky krajinného celku KC 

Severočeské nížiny a pánve (13), a to především: 
 

ñ b) „napravovat narušení krajinných hodnot způsobené velkoplošným zemědělským 
hospodařením, prioritně realizovat nápravná opatření směřující k obnově ekologické 
rovnováhy (ÚSES)“ (Ve svazích kolem města jsou v otevřené zemědělské krajině 
navrženy prvky ÚSES jakožto stabilizační prvky krajiny.) 

ñ e) „uvážlivě rozvíjet výrobní funkce tak, aby nedocházelo k negativním změnám 
přírodního a krajinného prostředí“ (Územním plánem jsou z výrobních ploch 
preferovány především ty, které jsou zaměřeny na drobnou výrobu. Nově umísťované 
průmyslové objekty musí zároveň respektovat okolní zástavbu a řešit izolační zeleň na 
vlastním pozemku.) 

 

ZÚR ÚK upřesňují územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot kraje. Ochrana těchto hodnot je pokládána za základ pro 
dosažení trvale udržitelného rozvoje kraje. Území města se týkají zejména následující body: 
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ñ (1) „Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot přírodního a krajinného prostředí na území 
Ústeckého kraje považovat za prvořadý veřejný zájem. Stanovovat a dodržovat limity 

rozvoje pro všechny aktivity, které by mohly způsobovat poškození těchto hodnot 

(zejména se týká těžby hnědého uhlí a ostatních nerostných surovin, energetiky - 

včetně obnovitelných zdrojů, dále těžké průmyslové výroby, technické a dopravní 
infrastruktury, ale i rekreace a cestovního ruchu).“ Platný ÚP vymezuje v řešeném 
území CHLÚ, nikoliv však dobývací prostory. Rozvoj sídla je vyhodnocen jako 
stabilizovaný, bez potřeby rozšiřování. Dle uvedeného lze tedy konstatovat, že ÚP ctí, 
respektuje a mimo jiné formou návrhu prvků ÚSES kultivuje hodnoty přírodního a 
krajinného prostředí. 

ñ (3) „Těžbu nerostných surovin podřizovat dosahování přijatelné meze únosnosti 

zatížení krajiny, snižovat celkovou zátěž území a nepřipustit zahájení otvírky více 

ložisek současně v území s koncentrovaným výskytem. Uvolnění nového ložiska pro 

těžbu nerostných surovin (výhradních a významných nevýhradních nerostů) je vždy 
podmíněno komplexním posouzením místní situace, vyřešením střetů zájmů, včetně 
stanovení takových podmínek rehabilitace a využití území po těžbě, které vyloučí 
devastační důsledky pro území. V prostorech s koncentrovanou těžební aktivitou je 

významným podmiňujícím hlediskem ukončení a zahlazení důsledků těžby v jiné 
těžební lokalitě.“ Platný územní plán nenavrhuje či nestanovuje žádné dobývací 
prostory a lze tedy předpokládat, že v dohledné době nedojde k otvírce ložisek, 
zejména štěrkopísků. 

ñ (9) „Chránit, kultivovat a rozvíjet přírodní hodnoty i mimo rámec území se stanovenou 

ochranou krajiny a přírody, v územích charakterizovaných jako dynamická a 
harmonická krajina, dále v exponovaných koridorech podél významných vodních toků 
a v oblastech při významných vodních plochách.“ Koridor řeky Labe včetně 
přidružených ploch nábřeží je zahrnut do soustavy prvků ÚSES, konkrétně do prvku 
NRBK. V rámci těchto prvků jsou stanoveny regulativy a požadavky na ochranu 
přírodních hodnot. Vzhledem k tomu, že platný ÚP respektuje tento prvek ÚSES, 
chrání, kultivuje i rozvíjí přírodní hodnoty tohoto území. 

ñ (10) „Skladebné části regionálního a nadregionálního ÚSES chránit před zásahy, které 
by znamenaly snížení úrovně jejich ekologické stability, upřesňovat vymezení 
skladebných částí ÚSES v ÚPD obcí, postupně přistupovat ke zpracování projektů 

ÚSES a k jejich realizaci, zejména v místech, kde je provázanost systému narušena.“ 

Platný ÚP vymezuje, zpřesňuje a respektuje prvky ÚSES a to mimo jiné na základě 
lokálních podmínek v území a známých limitů. 

ñ (11) „Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území – zachování 
jedinečnosti kulturní krajiny; minimalizovat zábory zejména nejkvalitnějších 

zemědělských půd; podporovat ozdravná opatření - ochrana proti erozním účinkům 

vody, větru a příprava na realizaci ÚSES, zvýšení prostupnosti zemědělské krajiny, 
zamezení její zbytečné fragmentace; obnovit péči o dlouhodobě nevyužívaná území; 
vymezovat území vhodná pro pěstování biomasy a rychle rostoucích dřevin pro 

technické a energetické účely - nevymezovat však tento způsob využití území ve 

zvláště chráněných velkoplošných územích (NP, CHKO). Rozvoj sídla je vyhodnocen 
jako stabilizovaný, bez potřeby rozšiřování a nepředpokládá se zábor dalších půd 
ZPF. Platný ÚP vymezuje, zpřesňuje a respektuje prvky ÚSES a to mimo jiné na 
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základě lokálních podmínek v území a známých limitů a naplňuje tak mimo jiné i 
potřebu řešení ochrany proti erozním účinkům.“ 

ñ (12) „Respektovat rozsah rozvojových oblastí, os a specifických oblastí kraje 

vymezených v ZÚR ÚK. Ostatní části kraje pokládat za stabilizované s přirozenou 

mírou rozvoje.“ Platný ÚP respektuje a vyhodnocuje rozvojové oblasti a osy 
stanovené v PÚR ČR a zpřesněné v rámci ZÚR ÚK. 

ñ (17) „Podporovat a upřednostňovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo 

zanedbaných areálů a ploch průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného 

původu typu brownfield, před zakládáním nových průmyslových ploch ve volné 

krajině.“ Platný ÚP navrhuje využití stávajících brownfields (areál kasáren – lokalita 

51 a lokalita 58, areál mrazíren – lokalita Z02.1 (52). 

ñ (25) „Zohledňovat navrhovaná chráněná území: např. krajinné památkové zóny, 
městské památkové zóny, vesnické památkové zóny a archeologické památkové 

rezervace.“ V platném ÚP je vymezena a respektována MPR Litoměřice včetně 
ochranného pásma a obdobně ochranné pásmu MPR Terezín. 

ñ (30) „Při navrhování a posuzování vhodnosti formy rozvojových záměrů nadmístního 

významu sledovat hledisko respektování krajinného rázu a krajinných hodnot, 
nepřipouštět zbytné výrazové nebo funkčně konkurenční záměry.“ Záměry 
nadmístního významu jsou v rámci platného ÚP vymezeny a zpřesněny a to i 
s ohledem na respektování krajinného rázu a krajinných hodnot, neboť byly 
projednány v rámci pořízení ÚPD mimo jiné s dotčenými orgány na úseky ochrany 
přírody a krajiny, nebo na úseku památkové péče. 

 

ÚP Litoměřice byl změnou č. 2 uveden do souladu se Zásadami územního rozvoje 
Ústeckého kraje.  

 

D. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy 
a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 
odst. 4 stavebního zákona. 
 

Na území města se stále nachází velké množství nevyužitých vymezených 
zastavitelných ploch (viz lokality 1-15 v kapitole A.1.1 Zprávy). V době pořizování této 
zprávy nebyly zjištěny žádné negativní faktory, které by znemožnily využití stávajících 
navržených zastavitelných ploch. Z tohoto důvodu není důvodné vymezovat nové zastavitelné 
plochy. 

 

D.1 Vyhodnocení podaných žádostí na změnu územního plánu 

 

Podané žádosti byly v souladu s § 46 stavebního zákona posouzeny z hlediska 

úplnosti. V případě nedostatků byli navrhovatelé vyzváni k jejich odstranění. Následuje 
posouzení podaných návrhů společně se stanoviskem pořizovatele: 

 

1) Navrhovatel žádá o zařazení pozemku parc. č. 948/19 v k.ú. Pokratice (obr. D.1) do 

„zastavitelného území určeného pro výstavbu nízkopodlažních rodinných domů“. Navrhovatel 
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dále uvádí, že „pozemek leží mimo stanovené limity využití území, je dostupný komunikací 
III. třídy a navazuje na stávající zahrádkářskou kolonii oddělenou místním biokoridorem“. 
 

(pozn.: V případě, že žádost bude prověřována v návrhu změny ÚP Litoměřice, navrhovatel 
souhlasí s částečnou úhradou nákladů na pořízení změny územně plánovací dokumentace 
v případě, že náklady budou známy předem a v případě, že budou navrhovatelem 
odsouhlaseny.) 

 
 

obr. D.1 výřez koordinačního výkresu ÚP Litoměřice s vymezením navrhované změny 

 

Předmětný pozemek se nachází při silnici III/2611 severně od zastavěného území 
města ve IV. zóně CHKO bez přímého napojení na technickou infrastrukturu. V jižní části 
pozemku je platnou územně plánovací dokumentací vymezen prvek ÚSES, konkrétně lokální 
biokoridor, který byl uvedením ÚP Litoměřice do souladu se Zásadami územního rozvoje 

Ústeckého kraje, rozšířen na parametry nadregionálního biokoridoru K13 Vědlice (3) – 

Oblík, Raná (18) (na obrázku je stále zakreslen jako lokální biokoridor LBK). Zmíněný 
koridor by tak koncepčně měl tvořit pomyslnou hranici mezi urbanizovaným a zastavěným 
územím a volnou krajinou a je vymezen mimo jiné v souladu s bodem 19) Politiky územního 
rozvoje ČR (PÚR ČR), ve znění po první aktualizaci, s tím, že cílem je zajistit ochranu 
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně 
minimalizace její fragmentace a dále je cílem 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. I obsahem § 18 odstavce 4 stavebního zákona je cíl územního plánování ve 
smyslu požadavku na ochranu krajinu jako podstatnou složku prostředí života. Návrh takto 
dislokované zástavby v exponované poloze nese mimo jiné zvýšené náklady na řešení 
technické infrastruktury a následně její údržbu, což je v přímém rozporu s výše uvedeným.  

 

  

2) Navrhovatel požaduje na parc. č. 4268/1 v k.ú. Litoměřice (obr. D.2) změnu využití 
z „RI – individuální rekreace“ na „BI.1 – bydlení individuální v rodinných domech – 

specifické“ z důvodu zamýšlené výstavby rodinného domu. 
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3) Navrhovatel požaduje na parc. č. 4268/2 v k.ú. Litoměřice (obr. D.2) změnu využití 
z „RI – individuální rekreace“ na „BI.1 – bydlení individuální v rodinných domech – 

specifické“ z důvodu zamýšlené výstavby rodinného domu. 
 

(pozn.: V případě, že žádost bude prověřována v návrhu změny ÚP Litoměřice, navrhovatelé 

souhlasí s částečnou úhradou nákladů na pořízení změny územně plánovací dokumentace, po 
dohodě s MěÚ Litoměřice.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
obr. D.2 výřez koordinačního výkresu ÚP Litoměřice s vymezením navrhované změny 

 

Předmětné pozemky se nachází ve stráni nad potokem Močidla. Toto území je 
postiženo svahovou deformací – aktivním sesuvem půdy a z tohoto důvodu je toto území 
v ÚP Litoměřice označeno jako nevhodné pro výstavbu. Údaj o výskytu sesuvu území byl 
poskytovatelem údajů o území potvrzen pasportem i v rámci poslední aktualizace Územně 
analytických podkladů, která byla dokončena v listopadu 2014 (dopis České geologické služby 
zn. 744/14/05654 ze dne 1. 7. 2014). Potvrzeno tedy je, že se jedná o sesuvné území aktivní a 
z toho důvodu je vymezení v ÚP Litoměřice jako území nevhodné k výstavbě nadále 
odůvodněné. Celkově je část území Třeboutické stráně a okolí považována za odtrženou od 
hlavní části sídla, kde se sice vyskytují dříve realizované stavby RD, ale mimo jiné i v ÚP 
stanovená koncepce zde předpokládá stabilizaci území a jeho využití převážně k rekreačním 
účelům a to i z důvodu toho, že v případě vymezení ploch pro realizaci RD by došlo ke 
zvýšeným nárokům na veřejnou infrastrukturu pro tuto okrajovou část sídla, což je v rozporu 

mimo jiné s prioritami PÚR ČR, konkrétně s bodem 19) uvádějícím, že cílem priorit je také 
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a 
energie. V případě podané žádosti pak nelze konstatovat, že by požadavek uvedeného bodu 
byl naplněn. 
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4) Navrhovatel požaduje zařazení pozemků parc. č. 4413/3, 4427/6, 4441/2, 4441/3, 
4442/1 v k.ú. Litoměřice (Třeboutická stráň, obr. D.3) mezi pozemky určené pro individuální 
rekreaci – zahrádkářské osady namísto stávajícího využití smíšeného nezastavěného území. 

 

(pozn.: V případě, že žádost bude prověřována v návrhu změny ÚP Litoměřice, navrhovatel 
souhlasí s částečnou úhradou nákladů na pořízení změny územně plánovací dokumentace.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
obr. D.3 výřez koordinačního výkresu ÚP Litoměřice s vymezením navrhované změny 

 

Předmětné pozemky se nachází uvnitř navrženého nadregionálního biokoridoru 
NRBK K13 (na obrázku ještě označeno jako lokální biokoridor LBK), který byl v rámci 
pořízení změny č.2 do ÚP Litoměřice vymezen na základě požadavku nadřazené územně 
plánovací dokumentace, kterou jsou Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, v souladu 

s požadavky uvedenými v kapitole 4.7 bodu 5). ZÚR ÚK dále stanovuje úkoly a požadavky 
ochrany takto vymezených prvků ÚSES jako například v kapitole 1 bodu 5) této dokumentace, 
kde je uveden mimo jiné požadavek na ochranu nezastupitelných přírodních hodnot obecně 
chráněných území (včetně ÚSES) pomocí nástrojů územního plánování a úkoly uvedené 
v kapitole 4.7 bodu 2), ve kterém je uveden požadavek na ochranu vymezených ploch a 
koridorů pro ÚSES  před změnou ve využití území, která by znamenala snížení stupně 
ekologické stability uvnitř vymezených ploch a koridorů oproti současnému stavu (tj. stavu 

v době vydání ZÚR ÚK). Vzhledem k tomu, že předmětné pozemky leží přímo v navrhované 
trase nadregionálního biokoridoru, lze konstatovat, že v tomto případě by rozšíření ploch 

individuální rekreace bylo v rozporu s uvedenými body nadřazené územně plánovací 
dokumentace. 

 

 

5) Navrhovatel požaduje změnu funkčního využití pozemků parc. č. 4810/1, 4811, 
4805/1, 4805/2, 4805/3, 4805/4, 4803, 4810/2 v k.ú. Litoměřice (Želetice, obr. D.4) z „OK – 
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komerční vybavenost“ na „OK.1 – komerční areály – velkoprodejny, markety“ z důvodu 
dostavby areálu ve vlastnictví navrhovatele.  

 

(pozn.: V případě, že žádost bude prověřována v návrhu změny ÚP Litoměřice, navrhovatel 
souhlasí s částečnou úhradou nákladů na pořízení změny územně plánovací dokumentace.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
obr. D.4 výřez koordinačního výkresu ÚP Litoměřice s vymezením navrhované změny 

 

Zmíněné pozemky se nachází uvnitř zastavěného území a sousedí s areálem 
obchodního centra, kde je v rámci ÚP Litoměřice stanoveno funkční využití OK.1. Vzhledem 
k tomu, že obě funkční využití (současné (OK) i navrhované (OK.1)) jsou plochami 

komerčními a nemění se tak podstatně koncepce rozvoje území, je možné zahrnout tento návrh 
do nejbližšího procesu pořizování změny územního plánu s tím, že bude nutné mimo jiné třeba 
zdůvodnit odklon od zpracované a zaevidované územní studie zpracované pro toto území.  
 

 

6) Navrhovatel požaduje změnu funkčního využití pozemků parc. č. 2598/4, 2598/5, 
2598/7, 2598/23 v k.ú. Litoměřice (Žernosecká ulice, obr. D.5) z „VD – drobná výroba a 
výrobní služby“ na „SM – smíšené využití území městského typu“ z důvodu realizace staveb 
odpovídajících svým využitím funkčnímu typu SM.  

 

(pozn.: V případě, že žádost bude prověřována v návrhu změny ÚP Litoměřice, navrhovatel 
souhlasí s částečnou úhradou nákladů na pořízení změny územně plánovací dokumentace.) 

 

Zmíněné parcely se nachází uvnitř zastavěného území a sousedí s pozemky, které jsou 
již zahrnuty do ploch s funkčním využitím SM. Případnou změnou funkčního využití těchto 
ploch by tak jednak nedošlo k narušení koncepce stanovené v územně plánovací dokumentaci 
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a jednak by se jednalo o změnu potvrzující současné využívání tohoto území v sousedství 
lékařského domu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
obr. D.5 výřez koordinačního výkresu ÚP Litoměřice s vymezením navrhované změny 

 

7) Navrhovatelé v zastoupení na základě plné moci požadují zařazení pozemků 
parc. č. 1166/2, 1166/3, 1166/4, 1166/5, 1232/7, 1232/8, 1232/30, 1232/52 vše 
v k.ú. Pokratice (obr. D.6) do „ploch zastavitelného území“ s tím, že budou využity pro 
výstavbu rodinných domů s tím, že dále je uvedeno, že „pozemky byly vždy vedeny jako 
zastavitelné a změnou minulého ÚP byly i přes námitky vlastníků vloženy do pozemků 
nezastavitelných.“  

 

(pozn.: Žadatel navrhuje úhradu z prostředků pořizovatele, což odůvodňuje tím, že stavebníci 
vhledem k tomu, že byly pozemky původně bez jejich souhlasu převedeny do 
nezastavitelných ploch, nebudou hradit náklady na pořízení změny.) 
 

V současně platné územně plánovací dokumentaci, kterou je Územní plán Litoměřice, 
včetně změn, jsou výše uvedené pozemky, respektive jejich v příloze upřesněná část zařazeny 
do ploch označených jako P – Plochy přírodní. Část území, kde vyplývá ze žádosti požadavek 
na výstavbu RD, se nachází dle této dokumentace ve vymezeném lokálním biocentru 
označeném jako LBC 20/PO a dále je mimo jiné zatížena vymezeným sesuvným územím. Údaj 
o výskytu sesuvu území byl poskytovatelem údajů o území potvrzen pasportem i v rámci 
poslední úplné aktualizace Územně analytických podkladů, která byla dokončena v listopadu 

2014 (dopis České geologické služby zn. 744/14/05654 ze dne 1. 7. 2014). Vyznačené území 
spadá do IV. zóny CHKO České středohoří. 
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obr. D.6 výřez koordinačního výkresu ÚP Litoměřice s vymezením navrhované změny 

 

V příloze „vymezené území“ bylo součástí lokality pro realizaci zmíněného záměru, 
která vycházela z dříve platné územně plánovací dokumentace města, respektive ze Změny č. 2 
územního plánu obcí Litoměřice – Mlékojedy, která byla schválena Zastupitelstvem města 
Litoměřice dne 3. 6. 2004. Tehdy tato územně plánovací dokumentace vymezovala lokalitu 
jako zastavitelné území s funkčním využitím čistě obytné zóny pro individuální trvalé bydlení 
(obr. D.7 a D.8). 
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obr. D.7 výřez výkresu funkčního využití území ÚPO Litoměřice – Mlékojedy z listopadu 1998 

 

 

 
 

obr. D.8 výřez hlavního výkresu Změny č. 2 ÚPO Litoměřice – Mlékojedy z června 2004 
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Z důvodu významných změn v území schválilo Zastupitelstvo města Litoměřice na 
svém zasedání dne 4. 11. 2004 pořízení nového územního plánu, přičemž návrh zadání 
pořizované územně plánovací dokumentace řešil mimo jiné i nadále zájmovou lokalitu s tím, 
že bude zachováno její funkční využití vyplývající ze Změny č. 2 územního plánu obcí 
Litoměřice – Mlékojedy. V rámci projednání návrhu zadání uplatnila Správa CHKO České 
Středohoří ve svém stanovisku požadavek na posouzení vlivu územního plánu, potažmo dané 
lokality, na evropsky významnou lokalitu „Bílé stráně“ s odůvodněním, že dle současného 
stupně poznání nelze tento vliv vyloučit. Tento požadavek byl zahrnut mezi pokyny pro 
zpracování konceptu územního plánu. Při projednávání zpracovaného konceptu vyslovila 
Správa CHKO České Středohoří nesouhlasné stanovisko ke zpracovanému hodnocení SEA 
(Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí) ve vazbě k lokalitě „Bílé stráně“. Z tohoto 
důvodu bylo svoláno dohodovací řízení, které se uskutečnilo ve dnech 17. 1. 2008, 25. 1. 2008 

a 4. 2. 2008 za účasti zástupců Správy CHKO České Středohoří a pořizovatele. V závěru 
tohoto dohodovacího řízení bylo konstatováno, že předmětná lokalita (v konceptu územního 
plánu označená číslem 10, viz obr. D.9) bude z návrhu na základě požadavku dotčeného 
orgánu z územního plánu vypuštěna bez náhrady. Z tohoto důvodu v návrhu územního plánu 
již tato lokalita řešena nebyla. Na základě uvedeného lze tedy konstatovat, že uvedená 
lokalita, nebo pozemky v rámci této lokality, nebyly vždy vedeny jako území zastavitelné, jak 
je uvedeno v předložené žádosti. 

 

 
 

obr. D.9 výřez koordinačního výkresu v etapě projednání návrhu ÚP Litoměřice 
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8) Navrhovatel požaduje změnu využití pozemků č. 4155/1 a 4155/2 v k.ú. Litoměřice 
(viz obr. D.10) z ploch RZ – plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady na BI – 

plochy bydlení individuální v rodinných domech – městské a to z důvodu záměru 
rekonstrukce a zvětšení stávajícího objektu na pozemku a následnému užívání k trvalému 
bydlení.  

 

(pozn.: V případě, že žádost bude prověřována v návrhu změny ÚP Litoměřice, navrhovatel 
souhlasí s částečnou úhradou nákladů na pořízení změny územně plánovací dokumentace.) 

 

Uvedené pozemky se nachází uvnitř zastavěného území a navazují na pás plochy BI – 

bydlení individuální, který je vymezen podél komunikace (ul. Opuková) v rámci lokality 9 
určené k zástavbě mimo jiné RD. Větší část pozemku 4155/1 je limitována vymezeným 
sesuvným územím, které bylo potvrzeno poskytovatelem údajů o území v rámci poslední 
aktualizace územně analytických podkladů, stav dat je teda aktuální k 1. 1. 2015. Pozemek 

4155/1 je přístupný z ulice Opuková, stejně pak tedy na pozemku 4155/2 stojící stavba. 
Vzhledem k tomu, že pozemek je přístupný, jeví se jako nejvhodnější v tomto případě rozšířit 
regulativ BI pouze na nezbytně nutnou míru (např. splnění koeficientu zeleně atd.) a zbylou 
část pozemku ponechat i z důvodu výskytu limitu sesuvu nadále jako plochu určenou 
k rekreaci, která případně může sloužit k realizaci zahrady ke stavbě obytného objektu a 
nedojde k umožnění další výstavby ve vyšších exponovaných polohách. 

 

 
 

obr. D.10 výřez koordinačního výkresu ÚP Litoměřice s vymezením navrhované změny 
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9) Navrhovatel v zastoupení na základě substituční plné moci požaduje zrušení 
stávajícího koeficientu zeleně KZ = 0,30/0,45 pro lokalitu 53 – Kamýcká (viz obr. D.11) pro 

dostavbu polyfunkčního objektu a rozšíření parkovacích stání. 
 

(pozn.: V případě, že žádost bude prověřována v návrhu změny ÚP Litoměřice, navrhovatel 
souhlasí se spoluúčastí na úhradě nákladů na na pořízení změny územně plánovací 
dokumentace.) 

 

 
 

obr. D.11 výřez koordinačního výkresu ÚP Litoměřice s vymezením navrhované změny 

 

Koeficient zeleně je v rámci platné územně plánovací dokumentace stanoven hned 
z několika důvodů. Jedním z důvodů je specifická prostorová regulace zástavby v konkrétních 
částech sídla s cílem dodržení lokálně obvyklých vzorců zástavby s ohledem na koncepci 
možného rozvoje sídla. Dalším významným důvodem je potřeba udržení ploch umožňujících 
vsak srážkových vod do půdy a tedy faktické zadržování vody v území místo jejího zrychleného 
odvodu z území v případě nadměrného zpevnění ploch a to vše v souladu s cíli a úkoly 
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územního plánování (§ 18 a 19 stavebního zákona), stejně jako v souladu s § 5 zákona 
č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve 
kterém je uvedeno, že je třeba zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod 
vzniklých dopadem atmosférických srážek v souladu se stavebním zákonem a to zejména 
s ustanovením § 20 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů, kde se uvádí mimo jiné, že srážkové vody mají být 
přednostně řešeny vsakováním. Z uvedených důvodů je úplné zrušení koeficientu zeleně pro 
lokalitu 53 záměrem v rozporu s výše uvedeným, navíc je uváděn požadavek na zrušení 
koeficientu zeleně v rámci celé lokality 53 (cca 1,87ha), tedy i na části nedotčené záměrem 
žadatele (dostavba parkoviště a polyfunkčního domu). 

 

10) Navrhovatel požaduje prověřit využití pro pozemek  parc. č. 3408/51 
v k.ú. Litoměřice (obr. D.12), který je v platné územně plánovací dokumentaci veden jako 
plocha TO - technické služby a zabezpečení. Záměrem žadatele je možnost využití objektu ke 
zřízení skladu, restaurace, kavárny nebo cukrárny. 

 

(pozn.: V případě, že žádost bude prověřována v návrhu změny ÚP Litoměřice, navrhovatel 

souhlasí s úhradou potřebnou pro pořízení výše požadované změny.) 

 

 
 

obr. D.12 výřez koordinačního výkresu ÚP Litoměřice s vymezením navrhované změny 

Objekt situovaný na pozemku 3408/51 v k.ú. Litoměřice byl dlouhodobě využívaný jako drážní 
sklad, přičemž v posledních letech byl již zpravidla nevyužíván. Z toho důvodu lze lokálně 
považovat objekt a k němu přiléhající území prakticky za brownfield, přičemž vyplývá ze ZÚR 
ÚK bodu 11), že mimo jiné je třeba podporovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo 
zanedbaných areálů a ploch průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného původu (typu 
brownfield), s cílem dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídel a šetřit nezastavěné 
území, kvalitní zemědělskou půdu. V souladu s tímto a také v souladu s cíly a úkoly územního 
plánování uvedenými v § 18 a § 19 stavebního zákona lze konstatovat, že je třeba prověřovat 
možnosti využití takovýchto ploch a proto je vhodné i prověřit s ohledem na limity v území 
podanou žádost o změnu využití a to včetně navazujících kontextuálních ploch. 
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E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání 
změny. 

 

Pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP Litoměřice: 
 

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. 

 

· 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 vyhodnoceny v rámci Zprávy o 
uplatňování ÚP Litoměřice, viz kapitola C.2. 

 

V rámci zpracování návrhu budou prověřeny prvky ÚSES regionální a nadregionální 
úrovně a budou případně uvedeny do souladu s nadřazenou dokumentací a to včetně 
názvosloví. 

 

V rámci zpracování návrhu bude prověřena aktuálnost vymezení sítě cyklostezek ve 
vztahu k nadřazené dokumentaci a bude převzato označení uvedené v nadřazené ÚPD. 

 

V rámci zpracování návrhu ÚPD bude uvedeno do souladu se ZÚR ÚK názvosloví 
VPO a VPS, které vyplývají z nadřazené ÚPD. 

 

· 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 uplatňování ÚP Litoměřice, viz kapitola B. 

 

 Při zpracování návrhu budou respektovány hodnoty a limity evidované v ÚAP ORP 
Litoměřice. 

 

· 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 žádost 5) v kapitole D.1 

Zprávy). 
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§ prověření změny funkčního využití pozemků parc. č. 2598/4, 2598/5, 2598/7, 
2598/23 v k.ú. Litoměřice (Žernosecká ulice) z „VD – drobná výroba a výrobní 
služby“ na „SM – smíšené využití území městského typu“ (viz žádost 6) 
v kapitole D.1 Zprávy). 

§ 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). 

§ prověření změny funkčního využití pozemku 3408/51 z ploch TO - Technické služby 
a zabezpečení na plochu umožňující 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). 

 

· 5) V souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona se zaktualizuje hranice zastavěného území 
 

· 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. 

 

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 
opatření 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. 

 

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. 
 

Ed) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní 
studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

 

V rámci zpracování návrhu změny ÚP bude prověřeno zahrnutí ploch označených 
v platném ÚP jako RI - individuální 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. 
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Ee) Požadavky na zpracování variant řešení 
  

Z výše uvedených skutečností nevyplývá potřeba zpracování variant řešení návrhu 
změny/nového ÚP, proto není tato kapitola zpracována. 
 

Ef) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 
jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

  

Návrh změny územního plánu bude odevzdán v počtu 2 tiskových vyhotovení pro 
posouzení návrhu změny územního 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 

 

Výkresová část dokumentace bude obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. 
Souřadnicový systém jednotný pro všechny výkresy bude 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). 

 

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. 
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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. 
 

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. 
 

 

Eg) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území 

  

Krajský úřad Ústeckého kraje ve svém stanovisku ze dne 30.11.2015 

s č.j. 3912/ZPZ/2015/SEA  konstatuje, že z posouzení obsahu Zprávy o uplatňování územního 
plánu a na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování 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, pokud nedojde 

k zařazení pozemků p. č. 1166/2, 1166/3, 1166/4, 1166/5, 1232/7, 1232/30, 1232/52 v 

k.ú. Pokratice do zastavitelných ploch s tím, že budou využity pro výstavbu rodinných domů. 
V tomto případě není shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí 
(SEA).  

 

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního 
plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je 
požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit 
významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 
 

Krajský úřad Ústeckého kraje ve svém stanovisku ze dne 30. 11. 2015 

s č.j. 3912/ZPZ/2015/SEA konstatuje, že z posouzení obsahu Zprávy o uplatňování územního 
plánu Litoměřice a na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona  o posuzování 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 

„zprávu o uplatňování územního plánu Litoměřice“ 

je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), 

v případě zařazení pozemků p. č. 1166/2, 1166/3, 1166/4, 1166/5, 1232/7, 1232/30, 1232/52 

v k.ú. Pokratice do zastavitelných ploch s tím, že budou využity pro výstavbu rodinných 
domů, a  

není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, 
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pokud nedojde k zařazení pozemků p. č. 1166/2, 1166/3, 1166/4, 1166/5, 1232/7, 1232/30, 
1232/52 v k.ú. Pokratice do zastavitelných ploch s tím, že budou využity pro výstavbu 
rodinných domů. V tomto případě není shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na 
životní prostředí (SEA). 

 

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, 
je-li zpracování variant vyžadováno. 
 

Z výše uvedených skutečností nevyplývá potřeba zpracování variant řešení návrhu 
změny/nového ÚP, proto není tato kapitola zpracována.  

 

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností 
uvedených pod písmeny A. až D. vyplyne potřeba změny, která podstatně 
ovlivňuje koncepci územního plánu. 
 

Ze skutečností uvedených pod písmeny A. až D. Zprávy o uplatňování ÚP Litoměřice 
vyplývá zejména z bodu D. požadavek na pořízení změny územního plánu. Konkrétní žádosti 
o změnu ÚP byly v uvedeném bodu pořizovatelem posouzeny a ty, u kterých nebyl 
konstatován rozpor s ustanoveními stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s ostatní 
legislativou týkající se pořízení územně plánovací dokumentace, s limity v území, s Politikou 

územního rozvoje ČR ve znění po 1. aktualizaci, se Zásadami územního rozvoje Ústeckého 
kraje a s Územně analytickými podklady Ústeckého kraje a ORP Litoměřice, byly 
zapracovány do kapitoly E. Zprávy. Lze konstatovat, že požadavky uvedené v této kapitole 
zásadně neovlivní koncepci územního plánu. Proto není tato kapitola zpracována.  

 

I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních 
dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení 
uplatňování územního plánu zjištěny. 
 

Od doby vydání územního plánu do vyhotovení této zprávy nebyly zjištěny či 
zaznamenány negativní dopady na udržitelný rozvoj území. Proto není tato kapitola 
zpracována. 

 

J. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje. 
 

Město Litoměřice navrhuje vypuštění koridoru technické infrastruktury V2 (napojení 
Terezína a Mlékojed na ČOV Litoměřice) ze seznamu veřejně prospěšných staveb a seznamu 

koridorů technické infrastruktury vymezených Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje 
z důvodu realizace předmětné stavby. Požadavek na prověření a případné vypuštění 
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zmíněného koridoru je rovněž součástí kapitoly E. (požadavky a podmínky pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR ÚK) návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje, který byl projednáván v květnu a červnu 2014.



Příloha č. 1: Obecné požadavky Agentury k zadání územních plánů 

 
Agentura při uplatnění požadavků k zadání ÚP či změny vychází ze zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, z Plánu péče o CHKO ČS 2014-2025, ze studií preventivního hodnocení 
krajinného rázu CHKO ČS, ze zřizovacího výnosu CHKO České středohoří MK ČSR ze dne 
19.3.1976, č.j. 6883/76 a dalších odborných podkladů (biologické průzkumy, apod.). Plán péče o 
CHKO ČS je ve smyslu § 38 odst. 1 zákona odborným a koncepčním dokumentem ochrany přírody a 
slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů, např. územně plánovací dokumentaci. 
 
Řešené území leží celé v CHKO České středohoří. V souladu s § 25 odst. 2 zákona se hospodářské 
využívání CHKO provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich 
přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační 
využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí. 
 
Ve smyslu § 1 výnosu vydaného MK ČSR pod č. 6883/76 ze dne 19.3. 1976 o zřízení CHKO České 
středohoří je posláním oblasti ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i 
přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí; k typickým znakům krajiny náleží 
zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, klima krajiny, vegetační kryt a volně 
žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také 
rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. Dle 
§ 2 zřizovacího výnosu se vodní, lesní a zemědělské hospodářství, průmysl, doprava, výstavba a 
rekreace provádějí v souladu s posláním oblasti. 
 
a) Požadavky na rozvoj území obce 
 
Obecně Agentura požaduje do územního plánu uplatnění cílů územního plánování uvedených v § 18 
stavebního zákona s ohledem na § 2 odst. 2, písm. g) zákona, tj. prověření míry veřejného zájmu na 
rozvoji sídla v porovnání s veřejnými zájmy chráněnými zákonem a v této souvislosti stanovení 
podmínek pro hospodárné využití zastavěného území a zajištění ochrany nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků. Nové zastavitelné plochy vymezit pouze v případě, že stávající zastavěné 
a zastavitelné území je s ohledem na vyhodnocený potenciál rozvoje nedostatečné. Určit účelné 
využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch ve smyslu § 18 odst. 4 
stavebního zákona, tj. vyhodnotit faktické využití zastavitelných ploch dle platného územního plánu. 
 
Dále Agentura požaduje 
- v cílech zohlednit ochranu přírody a krajiny na území obce, uchování stávajících přírodních a 
krajinných hodnot, přírodních funkcí krajiny, příp. obnovu jejich narušených částí; 
- zohlednit zásady vyplývající z Preventivního hodnocení krajinného rázu na území CHKO ČS (Löw a 
spol., s.r.o., 2010); 
- zohlednit zásady vyplývající ze studie Chráněná krajinná oblast České středohoří - Hodnocení 
krajinného rázu (Kinský, 2000), tj. respektovat přírodní, kulturní a historické charakteristiky oblastí a 
míst krajinného rázu a diferencovaně přistupovat k rozvoji v jednotlivých oblastech krajinného rázu. 
 
b) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 
uspořádání krajiny) 
- urbanistickou koncepci přizpůsobit dochovanému charakteru sídla resp. jeho částí; 
- podporovat soustředění nové zástavby ve stávajících souvisle zastavěných částech sídla a 
bezprostřední návaznosti na toto území; umístění obce v krajinném kontextu a přírodní podmínky 
místa považovat za zásadní limit pro návrh nových rozvojových ploch; 
- promítnout zásady ochrany krajinného rázu, zpracované v Preventivním hodnocení krajinného rázu 
na území CHKO ČS (Löw a spol., s.r.o., 2010) a ve Studii Chráněná krajinná oblast České středohoří - 
Hodnocení krajinného rázu (Kinský, 2000) do podmínek prostorového uspořádání a podmínek 
ochrany krajinného rázu; 
- podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití stanovit tak, aby 
byl zajištěn soulad nové zástavby s obvyklým uspořádáním ploch v sídle (veřejná prostranství, 
komunikace, velikost pozemků), umístěním objektů (umístění objektů ve vztahu k veřejným 
prostranstvím, komunikacím apod.) a s hmotovým uspořádáním a měřítkem okolní zástavby; pro tyto 
účely doporučuje Správa popsat v kapitole týkající se hodnot území charakter zástavby. 



  

 

 

- v návrhu respektovat zonaci CHKO ČS, prvky ÚSES, významné krajinné prvky ze zákona (lesy, 
vodní toky, rybníky, jezera, rašeliniště, údolní nivy), lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů a botanicky významné lokality - viz též kap. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území; 
- obecně vytvořit předpoklady pro zachování a obnovu přírodní a prostorové rozmanitosti, ekologické 
stability a šetrného polyfunkčního využívání krajiny; 
- při návrhu opatření k ochraně před povodněmi, protierozních opatření erozí apod. preferovat přírodě 
blízká opatření; 
- zajistit prostupnost krajiny (síť funkčních cest) a migrační propustnost pro organismy (zejména 
nepropojování sídel, zachování enkláv zeleně mezi obdělávanými plochami, případně jejich spojitosti 
a obecně nezvyšovat fragmentaci krajiny vytvářením nepropustných či těžko překonatelných bariér 
včetně oplocení); 
- řešit problematiku zalesňování nelesních ploch či výsadeb energetických dřevin (z hlediska ochrany 
krajinného rázu a uchování charakteru krajiny je zalesňování či výsadby energetických nutno 
považovat za nevhodné). 
 
c) Požadavky na řešení veřejné aj. infrastruktury 
- stabilizovat komunikační systém diferencovaný pro motorovou (dle kategorií) a nemotorovou dopravu 
(pěší, cyklo, apod.), 
- vyloučit, případně výrazně minimalizovat, návrhy nových komunikací pro zpřístupnění nových 
zastavitelných ploch a obecně mimo zastavěné území, 
- u nových tras komunikací navrhnout řešení, která mají minimální negativní vliv na přírodní hodnoty a 
funkce krajiny a krajinný ráz, 
- obnovu systému cest mimo zastavěné území navrhnout v souladu s urbanistickou koncepcí a 
koncepcí uspořádání krajiny, 
- záměry na umisťování fotovoltaických a větrných elektráren vyloučit, přípustná je fotovoltaika na 
střechách objektů, 
- specifikovat potřebu rekreačně sportovních ploch a jejich infrastruktury a minimalizovat jejich vliv na 
přírodní hodnoty a funkce krajiny a krajinný ráz. 
 
d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
- v podmínkách využití respektovat zákonná ustanovení v souladu s § 26 zákona, 
- respektovat botanicky a zoologicky významné lokality jako součást přírodního bohatství území 
v souladu se zřizovacím výnosem CHKO ČS, 
- respektovat ÚSES, biocentra zařadit do ploch přírodních, v podmínkách využití zajistit uchování a 
reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření 
základů pro mnohostranné využívání krajiny ve smyslu § 4 odst. 1 zákona; další vybrané plochy 
(remízy, křovinaté stráně, lemy apod., viz např. tabulka níže) zařadit do tzv. interakčních prvků (prvky 
k podpoře ÚSES, podpora migrační prostupnosti krajiny), 
- doplnit do velkých celků polností strukturní zeleň (případně i v kombinaci s protierozními opatřeními); 
- při stanovení prostorového uspořádání a podmínek ochrany krajinného rázu respektovat preventivní 
hodnocení krajinného rázu CHKO ČS (viz výše). 
 
e) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 
Eventuelní navržené a fakticky nefunkční součásti ÚSES (tj. ty, které bude nezbytné založit) zařadit do 
veřejně prospěšných opatření. 
 
f) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 
- požadavky vyplývající z obecné ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., nejsou-li uvedeny výše, 
- požadavky vyplývající ze zřizovacího výnosu CHKO ČS (č. 6883/76 MK ČSR ze dne 19.3.1976), 
nejsou-li uvedeny výše. 
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Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování 
 

Prosinec 2015 



Postup v procesu pořízení 
 

Územní plán Litoměřice (dále jen ÚP Litoměřice) byl pořízen dle stavebního zákona. 
Zastupitelstvo obce Litoměřice vydalo územní plán formou opatření obecné povahy dne 22. 
10. 2009 a tento nabyl účinnosti dne 13. 11. 2009. Pořizovatelem územního plánu byl úřad 
územního plánování odboru územního rozvoje Městského úřadu Litoměřice. Dne 18. 1. 2011 
nabyla účinnosti změna č.1 územního plánu Litoměřice. Následně byl vyhotoven právní stav 
po změně č.1. Změna č.2 územního plánu Litoměřice nabyla účinnosti dne 5. 2. 2015.  

V současné době probíhá vyhotovení právního stavu po této změně. Současně neprobíhá 
pořízení nového územního plánu ani změny stávající platné územně plánovací dokumentace. 
 

Zpráva o uplatňování ÚP Litoměřice (dále jen Zpráva) vychází z ustanovení § 55 odst. 
1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen 
vyhláška). V § 55 odst. 1 stavebního zákona je stanoveno, že pořizovatel předloží 
zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu zprávu o uplatňování 
územního plánu v uplynulém období. Ve smyslu tohoto ustanovení a na základě usnesení 
Zastupitelstva města Litoměřice č 96/5/2015 ze dne 9. 4. 2015, přistoupil pořizovatel ÚP 
Litoměřice ke zpracování zprávy o jeho uplatňování v uplynulém období. 

 

Návrh Zprávy doručil pořizovatel veřejnou vyhláškou ze dne 23.10. 2015, č.j. 
0069585/15/ROZ/MKř. Veřejná vyhláška se zprávou o uplatňování územního plánu 
Litoměřice byla vystavena na úřední desce  Městského úřadu Litoměřice (ode dne 26.10. 
2015), a dále na internetových stránkách Městského úřadu Litoměřice 
www.litomerice.cz/cz/uzemni-plany . Dle § 47 odst. 2 stavebního zákona mohl každý do 15 
dnů ode dne doručení zprávy o uplatňování územního plánu Litoměřice veřejnou vyhláškou, 
tj. od 10.11.2015 do 25.11.2015 (včetně), uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. 

 

Dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a město Litoměřice byly samostatně 
obeslány oznámením o vystavení zprávy o uplatňování územního plánu Litoměřice, č.j. 
0069705/15/ROZ/MKo a pod č.j. 0069803/15/ROZ/MKř. Do 30 dnů ode dne obdržení zprávy 
o uplatňování územního plánu Litoměřice mohly podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního 
zákona dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření s 
požadavky na obsah zprávy o uplatňování územního plánu Litoměřice. V téže lhůtě mohly 
sousední obce uplatnit podněty. Pořizovatel všechny upozornil na skutečnost, že k vyjádřením 
dotčených orgánů a krajského úřadu, podnětům sousedních obcí a připomínkám uplatněným 
po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 

 

Obeslané dotčené orgány, krajský úřad, město Litoměřice a sousední obce: 
 

§ 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 



- odbor kultury a památkové péče 

- 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 majetková, 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 

 

§ Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

 

§ 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 

 

 

1) V zákonem stanovené lhůtě podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 30 
dnů ode dne obdržení zprávy o uplatňování ÚP se souhlasně a bez požadavků 
vyjádřily tyto dotčené orgány: 

 

§ Městský úřad Litoměřice, doručeno dne 29.10.2015 DS pod č.j. 70557/15/ROZ 

- odbor dopravy a silničního hospodářství,  
§ Státní pozemkový úřad, doručeno dne 3.11.2015 DS pod č.j. 71436/15/ROZ 



§ Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, doručeno DS dne 74793/15/ROZ pod č.j. 
74793/15/ROZ 

§ Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství, doručeno DS 
dne 23.11.2015 pod č.j. 75912/15/ROZ 

- Ochrana ovzduší 
- Ochrana přírody a krajiny 

„Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemáme k předložené dokumentaci 
připomínky. Z hlediska možného ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 bylo 

vydáno samostatné stanovisko pod č.j. 3675/ZPZ/2015.“ 

Uvedené je vzato pořizovatelem na vědomí. Samostatné stanovisko bylo doručeno DS dne 
11.11.2015 pod č.j. 73634/15/ROZ. 

- Vodní hospodářství 
„Upozorňujeme na skutečnost, že v roce 2013 byly zpracovány mapy 
povodňového nebezpečí a povodňových rizik, které vyjadřují míru nebezpečí a 
rizika, které vyplývají z povodní. 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. Obce tyto mapy mají 
postupně do roku 2020 zapracovat do svých územních plánů. Uvedené mapy jsou 
k dispozici na webu - http://cds.chmi.cz/. 

Dále upozorňujeme, že byla zpracována aktualizace záplavového území Labe ř.km 
726,6 – 826,6 (Labe na území Ústeckého kraje) a Ohře ř.km 5,336 – 30,600 

(železniční most Bohušovice nad Ohří – Křesín) a v současné době probíhají v 
těchto věcech na základě návrhu správce toku nové stanovení záplavového území.“ 

Výše uvedené upozornění je vzato pořizovatelem na vědomí. Do kapitoly Ea) bodu 3) bude 
doplněn text „Při zpracování návrhu ÚPD budou respektovány hodnoty a limity 
evidované v ÚAP ORP Litoměřice.“. 

 

§ Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, doručeno DS 

dne 24.11.2015 pod č.j. 76102/15/ROZ. 
§ Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, doručeno písemně dne 

25.11.2015 pod č.j. 76536/15/ROZ 

Lesní hospodářství 
Ochrana přírody a krajiny 

Odpadové hospodářství 
 

 

2) V zákonem stanovené lhůtě podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 30 
dnů ode dne obdržení zprávy o uplatňování ÚP uplatnily ve svých vyjádřeních 
požadavky tyto dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán: 

 

§ Ministerstvo obrany ČR – Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce 

ekonomická a majetková 

 

„ …souhlasí s předloženou „Zprávou o uplatňování územního plánu Litoměřice. 
Jelikož schválený návrh zprávy bude podkladem pro zpracování změny územního 
plánu Litoměřice, Ministerstvo obrany uplatňuje požadavek na zapracování limitů a 
zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části návrhu této změny: 
- zájmové území MO ČR (jev 114), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 

odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 



- jev 082 ( komunikační vedení), který je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. „ 

 

Projektant pro případné zpracování obdrží údaje vyplývající z ÚAP, včetně poskytnutých 
dat a je povinen je ve zpracovávané územně plánovací dokumentaci respektovat, neboť 
toto vychází z platné legislativy. Uvedený požadavek je tak vzat na vědomí pro zpracování 
návrhu, ale jeho zanesení do kapitoly s pokyny pro zpracování návrhu je bezpředmětné. 
Do kapitoly Ea odst. 1 tak bude doplněn obecně text „Při zpracování návrhu ÚPD budou 
respektovány hodnoty a limity evidované v ÚAP ORP Litoměřice.“. 
 

„Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha 
“Vyjmenované druhy staveb”. 
VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB, pro které je k vydání územního rozhodnutí, 
stavebního povolení, v souladu s ustanovením § 175 zákona č.183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko SEM Praha. 
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo  
o ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných 
pásem a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující 
elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, 
radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, 
jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 
8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren MO ČR si vyhrazuje právo změnit 
pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.“ 

 

Požadavek na dodržení uvedeného ustanovení je vzat na vědomí, pro pořízení návrh 
územně plánovací dokumentace je však bezpředmětný, neboť se týká až následujících 
řízení. 
 

§ Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství, doručeno DS 
dne 23.11.2015 pod č.j. 75912/15/ROZ 

 

- Ochrana zemědělského půdního fondu 

 

„ … v souladu se zásadami plošné ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 
zákona. 
Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na 

zemědělský půdní fond obsahově zpracovat v souladu s ustanovením § 3 odstavců 1, 2 
a 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu (dále jen vyhlášky), a přílohou č. 3 k vyhlášce.“ 

 



Obecný požadavek na respektování konkrétních ustanovení zákona 334/1992 Sb., je vzato 
na vědomí. Při zpracování a pořizování územně plánovací dokumentace je třeba 
respektovat stávající legislativu. Uvedený požadavek je tedy vyhodnocen jako 
bezpředmětný a nebude do kapitoly s pokyny pro zpracování návrhu územně plánovací 
dokumentace zapracován. 
 

„dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ze dne 1.10.1996 č.j. 
OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu. Návrhy 
jednotlivých lokalit záborů zemědělské půdy budou v tabulkové a textové části 
vyhodnocení zpracovány a bilancovány jak v zastavěném území obce, tak mimo 
zastavěné území obce.“ 

 

Požadavek na vyhodnocení zpracování a bilancování návrhů jednotlivých lokalit záborů 
zemědělské půdy jak v zastavěném území obce, tak mimo zastavěné území obce bude 
doplněn do příslušné části pokynů pro zpracování návrhu územně plánovací dokumentace. 

 

„Návrh ploch, které představují zábor pozemků zemědělského půdního fondu, musí 
být v souladu s § 5 odst. 1 zákona odůvodněn.“ 

 

Obecný požadavek na respektování konkrétních ustanovení zákona 334/1992 Sb., je vzato 
na vědomí. Při zpracování a pořizování územně plánovací dokumentace je třeba 
respektovat stávající legislativu. Uvedený požadavek je tedy vyhodnocen jako 
bezpředmětný a nebude do kapitoly s pokyny pro zpracování návrhu územně plánovací 
dokumentace zapracován. 

 

- Státní správa lesů 

 

„zpracovatelé dokumentace návrhu změny územního plánu Litoměřice jsou povinni 
dbát zachování lesa, dodržet ustanovení lesního zákona a v návrhu územního plánu 
vyhodnotit dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a ochranného pásma lesa.“ 

 

Obecný požadavek na respektování legislativy je vzat na vědomí. Při zpracování a 
pořizování územně plánovací dokumentace je třeba respektovat stávající legislativu. 
Uvedený požadavek je tedy vyhodnocen jako bezpředmětný a nebude do kapitoly s pokyny 
pro zpracování návrhu územně plánovací dokumentace zapracován. Požadavek na 
vyhodnocení dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a ochranného pásma lesa je 
vzat na vědomí. Obsahem odůvodnění územně plánovací dokumentace je dle vyhlášky 
500/2006 Sb., mimo jiné i kapitola Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 

 

- Posuzování vlivů na životní prostředí 
 

„Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů 
koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), sděluje, že stanovisko 
ke zprávě o uplatňování územního plánu Litoměřice bude vydáno samostatně.“ 

 

Uvedené je vzato na vědomí. V příslušné kapitole je vyhodnoceno samostatné stanovisko 
ze dne 30.11.2015 pod č.j. 3912/ZPZ/2015/SEA. 

 



§ Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, doručeno 
DS dne 23.11.2015 pod č.j. 75684/15/ROZ 

 

„Jedním z úkolů pro územní plánování je prověřit územní podmínky pro umístění 
rozvojového záměru a ochranu území pro vymezení územní rezervy, příp. koridoru 
vysokorychlostní trati VR1 – (Dresden-) hranice SRN/ČR - Lovosice/Litoměřice - 
Praha. Návrh zprávy uvádí, že ZÚR ÚK tento koridor zpřesňují mimo území města 
Litoměřice. K tomu sdělujeme, že ZÚR ÚK byly vydány před účinností aPÚR a proto 
je třeba znovu se prověřením podmínek zabývat a v návrhu zprávy případně nové 
skutečnosti zohlednit (popsat).“ 

 

Uvedený požadavek je vzat na vědomí s tím, že do příslušných kapitol bude uvedeno 
zohlednění či popis vymezení územní rezervy, příp. koridoru vysokorychlostní trati VR1 – 

(Dresden-) hranice SRN/ČR - Lovosice/Litoměřice – Praha, včetně popisu důvodu, proč 
není tento záměr řešen na území města Litoměřice. 

 

„Z hlediska zajištění souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací (ÚPD), 
kterou jsou Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) účinné od 20. 10. 
2011 uvádíme, že je třeba respektovat, a po dohodě s dotčenými orgány zpřesnit a 
vymezit níže uvedené úkoly a koridory, a to v souladu s požadavky stanovenými pro 
jejich vymezení: 
 

Respektovat a zajistit soulad s prioritami územního plánování Ústeckého kraje pro 

zajištění udržitelného rozvoje území.“ 

 

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 vyhodnoceny  
v rámci Zprávy o uplatňování ÚP Litoměřice, viz kapitola C.2. 
 

Respektovat a zajistit soulad s úkoly vyplývajícími ze zpřesnění a vymezení rozvojové 

oblasti nadmístního významu NOB1 (Litoměřicko, Lovosicko, Roudnicko) a 
rozvojové osy republikového významu OS2 – Praha-Ústí nad Labem-hranice ČR/SRN 
(Dresden), do kterých město Litoměřice spadá. 
 

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 vyhodnoceny v rámci Zprávy o 
uplatňování ÚP Litoměřice, viz kapitola C.2. 
 

S ohledem na požadavek ZÚR ÚK, který ukládá obcím při územně plánovací činnosti 
obcí zpřesňovat vymezení skladebných částí ÚSES v návrhu ÚP, je třeba doplnit 
požadavek na upřesnění vymezení ÚSES do návrhu zprávy o uplatňování ÚP a 
zároveň požadavek na sjednocení názvů a označení všech prvků ÚSES v souladu se 

ZÚR ÚK. K informaci uvedené ve zprávě ohledně rozšíření RBC 1294 upozorňujeme, 
že ÚP může řešit a vymezovat pouze lokální prvky ÚSES nikoliv nadregionální a 
regionální. Je tedy potřeba v rámci změny ÚP rozšířenou část RBC odstranit a vymezit 
ho v souladu se ZÚR ÚK, popř. uvést požadavek na jeho rozšíření v návrhu zprávy v 
kapitole J. „Návrhy na aktualizaci ZÚR“. Dále je potřeba doplnit požadavek vymezení 
NRBK K13 a RBC 023 v ÚP jako veřejně prospěšné opatření. 



 

Do příslušných kapitol zprávy bude doplněn požadavek, respektive pokyn na prověření 
vymezení prvků ÚSES včetně uvedení názvosloví do souladu s nadřazenou dokumentací. 

 

Ze ZÚR ÚK pro řešené území dále vyplývá požadavek na vymezení koridoru 
cyklostezky VPS - C1 – Labská cyklostezka a C204 – cyklostezka Pooherská. V ÚP 
Litoměřice je vymezena dále cyklostezka C25, která se na území města Litoměřice 
„mění“ na cyklostezku C1 – je tedy potřeba uvést do souladu se ZÚR ÚK v rámci 
změny ÚP celou síť cyklotras (tj. jejich značení i trasování). 
 

Do příslušných kapitol zprávy bude doplněn požadavek, respektive pokyn na prověření 
vymezení sítě cyklostezek a cyklotras a jejich názvosloví a uvedení do souladu 
s nadřazenou dokumentací. 
 

Respektovat VPS - PK7 (silnice I/15) – východní obchvat Litoměřic (v ÚP jako VPS 
D3); VPS - PK8 (silnice I/15) – jižní obchvat Litoměřic (v ÚP jako VPS D6); VPS – 

PK – b - III/00815 (silnice I/15) – Lovosice - Litoměřice, přivaděč k průmyslové zóně 
Prosmyky, včetně mostu přes Labe (v ÚP jako VPS D2), která je již částečně 
zrealizována. 
 

Uvedené je vzato na vědomí. Do příslušné kapitoly zprávy bude doplněn pokyn, aby 
projektant v rámci zpracování návrhu ÚPD uvedl do souladu názvosloví VPO a VPS, 

které vyplývají z nadřazené ÚPD. 
 

Respektovat a naplňovat úkoly vyplývající z upřesnění územních podmínek koncepce 

ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje – 

nutno doplnit vyhodnocení těchto úkolů do návrhu zprávy. 

 

Uvedené je vzato na vědomí. Do příslušné kapitoly zprávy bude doplněno vyhodnocení 
úkolů vyplývajících z výše uvedeného. 
 

Upozorňujeme na fakt, že zpráva o uplatňování obsahuje informaci o tom, že ÚP 
Litoměřice byl uveden do souladu se ZÚR ÚK změnou č. 2. Změna č. 2 však neřeší 
„například ÚSES“ a uvádí, že původní kapitola e.02 „Územní systém ekologické 
stability“ není změnou č. 2 dotčena a platí v původním znění. Je tedy potřeba ještě 
jednou prověřit soulad se ZÚR ÚK a změnou č. 3 dát vše do souladu jak se ZÚR ÚK, 
tak i s aPÚR. 
 

Do příslušných kapitol bude doplněn požadavek na prověření prvků ÚSES a jejich 
souladu s nadřazenými dokumentacemi. 
 

§ Ministerstvo kultury ČR, doručeno DS dne 24.11.2015 pod č.j. 76410/15/ROZ a 
76268/15/ROZ 

 

Ministerstvo kultury požaduje: 
- při prověření změny využití pozemků respektovat podmínky ochrany památkového 

ochranného pásma MPR Litoměřice, území s archeologickými nálezy, případně 
prostředí kulturních památek; 
- v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 



činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj, stanovit 
prostorové regulativy, konkrétně výškové limity nové zástavby, charakter a strukturu 

zástavby, procento zastavěnosti jednotlivých pozemků, popř. stanovit minimální 
výměru jednotlivých parcel posuzovaného území. 
 

Projektant je povinen v rámci zpracování návrhu respektovat podmínky vyplývající 
z vyhlášené MPR a jejího ochranného pásma, přičemž z pokynů uvedených v kapitole E se 

pouze jeden nachází v ochranném pásmu MPR. 
V rámci platné územně plánovací dokumentace jsou vymezeny plochy s rozdílným 
způsobem využití, přičemž ty mají mezi regulativy stanovenu přípustnou výšku zástavby a 
procento zastavění formou koeficientu zeleně i charakter a strukturu zástavby. Vzhledem 
k tomu, že v pokynech je dle uvedeného pouze jedna žádost na území ochranného pásma 
MPR (drážní sklad) a nedochází k vymezování nových ploch k zástavbě, jeví se jako 
bezpředmětné stanovovat pro tento záměr minimální výměru parcely, neboť toto je určeno 
i samotným koeficientem zeleně. 

 

§ AOPK ČR, regionální pracoviště Ústecko, doručeno DS dne 25.11.2015 pod č.j. 
76569/15/ROZ 

 

„Nové lokality pro stavby rodinných domů v dosud nezastavitelných plochách (obr. 
D1 a D6) jsou navrhovány i přes dosud nevyčerpanou kapacitu stávajících 
zastavitelných ploch. Navrhované vymezení koliduje s veřejným zájmem ochrany 
přírody a krajiny.“ 

 

Uvedené bere pořizovatel na vědomí s tím, že žádosti zobrazené na uvedených obrázcích 
ve zprávě byly vyhodnoceny v rámci kapitoly D a nejsou součástí pokynů pro zpracování 
návrhu uvedených v kapitole E zprávy. 

 

„1/ Agentura proto souhlasí s vyloučením následujících ploch neakceptovatelných 
jako zastavitelné: 

- Lokalita p.p.č. 948/19 v k.ú. Pokratice (obr. D1) pro výstavbu rodinných domů: 
pozemek je odtržený od stávající zástavby, je dotčen biokoridorem, fragmentuje 
dosud nezastavěné území. Tímto se záměr dostává do konfliktu s PÚR ve znění 
Aktualizace č. 1(bod 20a) a ZÚR UK. 

- Lokalita Bílé stráně v k. ú. Pokratice p.p.č. 1166/2,3,4,5 a 1232/7,8,30,52 (viz obr. 
D6) pro výstavbu rodinných domů: pozemky jsou odtržené od stávající bytové 
zástavby, výrazně vybíhající do krajiny do kontaktu s 1. zónou a EVL Bílé stráně  

u Litoměřic , CZ04204129 (viz stanovisko AOPK dle §45i zákona pod č.j. 
SR/1730/CS/2015-2 ze dne 16.11.2015). Záměr je v rozporu s § 50 zákona, základní 
podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů (viz. neudělení výjimky 
rozhodnutím č.j. SR/0233/CS/2014-14 ze dne 16.4. 2015). Nezohledňuje nebezpečí 
sesuvu, neboť plocha leží ve svážném území.“ 

 

Uvedené bere pořizovatel na vědomí. Výše uvedené záměry na změnu platné ÚPD nejsou 
součástí kapitoly E zprávy. Ta tedy neobsahuje pokyny pro prověření uvedených záměrů 
v rámci návrhu ÚPD. 

 

„2/ Agentura akceptuje následující vymezené zastavitelné a přestavbové lokality: 
- k.ú. Litoměřice Žernosecká ul. (obr. D5) 



- k.ú. Litoměřice pod Mostnou horou, kde požadujeme zpracování studie včetně ploch 
navazujících, se stanovením regulativů zohledňujících přírodní a krajinářský 
charakter lokality (např. zástavba, adaptace, přístavby, nástavby pouze v nižší 
výškové hladině území, apod.) (obr. D10) 

- k.ú. Litoměřice pod Husovou ul. (obr. D12)“ 

 

Sdělení o akceptování výše uvedených záměrů, respektive pokynů uvedených v kapitole  

E zprávě je vzato na vědomí. Do kapitoly Ed) bude uveden požadavek, který rozšíří území, 
pro které bude podmínkou pro rozhodování v území, zpracování územní studie a její 
zapsání do evidence územně plánovací činnosti, vymezeného v platném ÚP pro lokalitu 9  
i pro přilehlou stráň využívanou k rekreaci s tím, že cílem studie bude stabilizace území 
určeného v platném ÚP k rekreaci (RI). 

 

„V příloze jsou dále uvedeny obecné požadavky Agentury k zadání územních plánů.“ 

 

Do příslušné části kapitoly E) Zprávy bude doplněn požadavek na zohlednění výše 
uvedených požadavků. Celý text „Obecných požadavků Agentury k zadání územních 
plánů„ je součástí přílohy Zprávy. 
 

§ Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, doručeno DS dne 25.11.2015 pod 

č.j. 76697/15/ROZ 

 

„… sděluje, že v územně plánovací dokumentaci je nutné respektovat chráněná 
ložisková území: 
00200000 Litoměřice Štěrkopísky 

40027000 Litoměřice – Richard Podzemní úložiště 

40028000 Litoměřice I GTE“ 

 

Uvedené bere pořizovatel na vědomí. Do kapitoly Ea) bodu 3) bude doplněn text „Při 
zpracování návrhu je třeba respektovat hodnoty a limity evidované v ÚAP ORP 
Litoměřice.“. 
 

 

3) Po zákonem stanovené lhůtě podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 30 
dnů ode dne obdržení zprávy o uplatňování ÚP se souhlasně a bez požadavků 
vyjádřily tyto dotčené orgány: 

 

§ Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice, doručeno 
DS dne 30.11.2015 pod č.j. 77698/15/ROZ 

 

4) Po zákonem stanovené lhůtě podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 30 
dnů ode dne obdržení zprávy o uplatňování ÚP uplatnily ve svých vyjádřeních 
požadavky tyto dotčené orgány (nepřihlíží se k nim): 

 

§ Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IV, doručeno DS dne 

27.11.2015 pod č.j. 77328/15/ROZ 

 

K výše uvedenému návrhu Zprávy zaujímá ministerstvo následující stanovisko: 
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na výskyt 



sesuvů: Hlinná č.902, č.905 a č.6052, Miřejovice č.904, Pokratice č.923, č.7947  
a č.7948, Litoměřice č.6053, č.6054, č.7920, č.7923, č.7925, č.7926, č.7929 a č.7943, 
Žitenice č.7945, Skalice č.7949, Lbín č.7960 (viz. mapy Geofondu ČR „Sesuvy a jiné 
nebezpečné svahové deformace“, listy č. 02-41, č. 02-43), poddolovaného území: 
Litoměřice č. 1978, výhradního ložiska: Želetice č. 3002000, CHLÚ: Litoměřice  
č. 00200000, Litoměřice – Richard č. 40027000, Litoměřice I – GTE č. 40028000 
(viz. www.geofond.cz – mapové aplikace ČGS – údaje o území). 
 

Uvedené bere pořizovatel na vědomí i přesto, že bylo stanovisko doručeno po stanovené 
lhůtě neboť následný požadavek na doplnění textu zprávy již byl součástí vyhodnocení 
stanovisek DO obdržených ve lhůtě. Do kapitoly Ea) bodu 3) bude doplněn text „Při 
zpracování návrhu je třeba respektovat hodnoty a limity evidované v ÚAP ORP 
Litoměřice.“. 

 

§ Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, doručeno DS dne 27.11.2015 pod č.j. 
77328/15/ROZ 

 

„Požadujeme respektovat podle ustanovení § 15 odst. 1 horního zákona a § 13 odst. 1 
zákona o geologických pracích výhradní ložisko Želetice. Nesouhlasíme 
s nekoncepční poznámkou pod citací 3. aktualizace ÚAP: „Vhodnými nástroji chránit 
území kraje před otvírkou nových ložisek v území s jejich koncentrovaným 
výskytem.“ 

 

Uvedené bere pořizovatel na vědomí i přesto, že bylo stanovisko doručeno po stanovené 
lhůtě neboť následný požadavek na doplnění textu zprávy již byl součástí vyhodnocení 
stanovisek DO obdržených ve lhůtě. Do kapitoly Ea) bodu 3) bude doplněn text „Při 
zpracování návrhu je třeba respektovat hodnoty a limity evidované v ÚAP ORP 
Litoměřice.“. „Poznámka“ pod citací uvedenou výše je úkolem pro řešení v ÚPD 
vyplývající z krajských ÚAP po 3. aktualizaci, přičemž úkol byl převzán a vyhodnocen. 
Připomínka by tedy měla být namířena přímo na ÚAP Ústeckého kraje a nikoliv na ÚPD 
pořizovanou pro Město Litoměřice. 

 

5) V zákonem stanovené lhůtě (nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty stanovené 
dotčeným orgánům) podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona doručil 
příslušný orgán ochrany přírody a krajiny stanovisko podle § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny: 

 

§ Krajský úřad Ústeckého kraje, doručeno samostatně dne 11.11.2015 DS pod č.j. 
73634/15/ROZ 

- odbor životního prostředí a zemědělství,  
 

„Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán 
věcně a místně příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), vydává dle § 45i zákona 
k žádosti MěÚ Litoměřice, odbor územního rozvoje, Mírové náměstí 15/7, 412 01 
Litoměřice ze dne 26.10.2015, toto stanovisko: 
Lze vyloučit, že koncepce „Zpráva o uplatňování územního plánu Litoměřice“ může 
mít samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na příznivý stav předmětů 
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní 
působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje, mimo území CHKO České středohoří.“ 



 

Pořizovatel bere výše uvedené na vědomí. 
 

§ AOPK ČR, regionální pracoviště Ústecko, doručeno DS dne 18.11.2015 pod č.j. 
74796/15/ROZ 

 

„Stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. k realizaci záměru: „Návrh zprávy o 

uplatňování ÚP Litoměřice“, k.ú. Litoměřice a Pokratice (dále jen „záměr") 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Ústecko, oddělení 
Správa CHKO České středohoří (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody 
podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) příslušný dle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), k žádosti Odboru územního rozvoje Města Litoměřice (dále jen 
„předkladatel“), doručené dne 26. X. 2015, vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona 
toto: 

STANOVISKO 

1) U požadavku, kde navrhovatelé v zastoupení požadují zařazení pozemků parc. č. 
1166/2, 1166/3, 1166/4, 1166/5, 1232/7, 1232/30, 1232/52 vše v k.ú. Pokratice do 
zastavitelných ploch s tím, že budou využity pro výstavbu rodinných domů nelze 
vyloučit významný vliv, ať již samostatně či ve spolupůsobení s jinými známými 
záměry či koncepcemi, na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality (dále jen „EVL“). 
2) U ostatních požadavků na změnu územního plánu lze vyloučit významný vliv, ať 
již samostatně či ve spolupůsobení s jinými známými záměry či koncepcemi, na 
příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality (dále jen 
„EVL“). 

 

Pořizovatel bere výše uvedené na vědomí. Požadavek týkající se pozemků parc. č. 1166/2, 
1166/3, 1166/4, 1166/5, 1232/7, 1232/30, 1232/52 vše v k.ú. Pokratice není součástí pokynů 
pro zpracování návrhu územně plánovací dokumentace, tudíž lze odvodit, že významný vliv ,ať 
již samostatně či ve spolupůsobení s jinými známými záměry či koncepcemi, na příznivý stav 
předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality je tímto DO vyloučen. 
 

6) V zákonem stanovené lhůtě podle ustanovení § 47 odst. 3 stavebního zákona doručil 
krajský úřad jako příslušný úřad stanovisko, zda má být návrh územního plánu 
posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí: 

 

§ Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí, ze dne 30.11.2015, pod č.j. 
3912/ZPZ/2015/SEA. 

 

„Z posouzení obsahu Zprávy o uplatňování územního plánu Litoměřice a na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování 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  
„zprávu o uplatňování územního plánu Litoměřice“ je nutno posoudit z hlediska 

vlivů na životní prostředí (SEA),  



v případě zařazení pozemků p. č. 1166/2, 1166/3, 1166/4, 1166/5, 1232/7, 1232/30, 
1232/52 v k.ú. Pokratice do zastavitelných ploch s tím, že budou využity pro výstavbu 
rodinných domů, a  
není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, pokud nedojde k zařazení 
pozemků p. č. 1166/2, 1166/3, 1166/4, 1166/5, 1232/7, 1232/30, 1232/52 v k.ú. 
Pokratice do zastavitelných ploch s tím, že budou využity pro výstavbu rodinných 
domů. V tomto případě není shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na 
životní prostředí (SEA). 
 

Přestože bylo stanovisko dotčeného orgánu doručeno až po stanovené lhůtě, pořizovatel 
k němu přihlédl a to i z důvodu obsahu stanovisek DO uplatněných dle § 45i o ochraně 
přírody a krajiny i z důvodu samotné povahy a obsahu uplatněného stanoviska. 
 

7) V zákonem stanovené lhůtě podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 30 
dnů ode dne obdržení zprávy o uplatňování ÚP uplatnily podněty tyto sousední obce: 

 

Podněty sousedních obcí nebyly uplatněny. 
 

8) Po zákonem stanovené lhůtě podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 30 
dnů ode dne obdržení zprávy o uplatňování ÚP uplatnily podněty tyto sousední obce 
(nepřihlíží se k nim): 

 

Podněty sousedních obcí nebyly uplatněny. 
 

9) V zákonem stanovené lhůtě podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 15 
dnů ode dne doručení zprávy o uplatňování ÚP veřejnou vyhláškou byly uplatněny 
tyto písemné připomínky: 

 

§ Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství, doručeno DS 
dne 23.11.2015 pod č.j. 75912/15/ROZ 

 

- 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.“ 

 

Uvedené je vzato na vědomí. 
 

§ České dráhy, a.s., Generální ředitelství, doručeno poštou dne 23.11.2015 pod č.j. 
75586 

 

„Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo 
v sousedství s dráhou upravuje zákon č. 266/1994 S., o dráhách v platném znění a jeho 
prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah 
v platném znění. Připomínáme, že v OPD lze zřizovat a provozovat stavby a jiné 
činnosti jen se souhlasem Drážního úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR a se 
souhlasem vlastníka pozemků dráhy a vlastníků sousedních pozemků. 
Vyjádření z hlediska případného dotčení OPD přísluší vlastníku/správci a 
provozovateli dráhy, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (IČ 
70994234).“ 



 

Pořizovatel bere uvedený obecný požadavek na respektování zákona na vědomí s tím, že 
projektant je v rámci případného návrhu ÚPD povinen respektovat legislativu. Požadavek 

týkající se provozování staveb a jiných činností je vzat na vědomí, netýká se však vlastního 
zpracování ÚPD, ale až následných řízení. 
 

„Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a SŽDC, státní organizací 
úprava majektoprávních vztahů v železničních stanicích. Jejich případnou úpravu 
doporučujeme řešit jen v nezbytně nutném rozsahu navrhovaných opatření a nikoliv 
změnou vlastnictví celých pozemků.“ 

 

Uvedené je vzato na vědomí. V rámci pokynů pro zpracování návrhu ÚPD není pokyn týkající 
se místních železničních stanic. 
 

§ Ředitelství silnic a dálnic ČR, doručeno poštou dne 23.11.2015 pod č.j. 
75580/15/ROZ 

 

„Zprávu o uplatňování bereme na vědomí. Všeobecně pro zadání změny ÚP Litoměřice 
platí: 
 

Respektovat silniční ochranné pásmo (dále OP) sil. I/15 dle zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, v platném znění.“ 

 

Pořizovatel bere uvedený obecný požadavek na respektování zákona na vědomí s tím, že 
projektant je v rámci případného návrhu ÚPD povinen respektovat legislativu. 
 

„V OP stávající silnice I/15 a blízkosti výše uvedeného koridoru (přeložení I/15 VPS – 

PK 7 a VPS – PK 8) nevymezovat plochy, jejichž funkční využití umožňuje umístění 
objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické limity (hluk,emise).“ 

Uvedený požadavek je vzat na vědomí. Kapitola E. zprávy neobsahuje pokyny pro vymezení 
ploch v OP silnice I/15 a blízkosti koridorů pro přeložení této silnice. 
 

„Dopravní napojení nově navržených lokalit musí být přednostně řešeno 
prostřednictvím silnic nižších tříd a stávajících připojení na sil. I/15.“ 

 

Uvedený požadavek je vzat na vědomí. Kapitola E. zprávy neobsahuje pokyny pro vymezení 
ploch v OP silnice I/15 a blízkosti koridorů pro přeložení této silnice, tudíž nevznikají nároky 
na napojení na uvedenou silnici, či její budoucí přeložení. 
 

„V případě nových napojení na silnici I/15 musí být projednáno a odsouhlaseno ŘSD 
ČR (ŘSD ČR GŘ Praha a majetkovým správcem ŘSD ČR – Správa Chomutov). Bez 
tohoto souhlasu nebude připojení návrhových ploch na silnici I/15 umožněno.“ 

 

Uvedený požadavek je vzat na vědomí. Kapitola E. zprávy neobsahuje pokyny pro vymezení 
ploch v OP silnice I/15 a blízkosti koridorů pro přeložení této silnice, tudíž nevznikají nároky 
na napojení na uvedenou silnici, či její budoucí přeložení. 
 

§ Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, doručeno DS dne 
24.11.2015 pod č.j. 76154/15/ROZ. 

 



„Na řešeném území se nalézá městská památková rezervace, prohlášená výnosem MK 
ČSR dne 27.10.1978 čj. 22 260/78-VI/1. Dotčeným orgánem státní památkové péče, 
který uplatňuje stanoviska k návrhu je podle § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo kultury ČR, 
Odbor památkové péče…“ 

 

Pořizovatel bere uvedené na vědomí. Příslušný dotčený orgán byl obeslán a uplatnil vyjádření 
s požadavky doručené DS dne 24.11.2015 pod č.j. 76410/15/ROZ. 
 

§ Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, doručeno písemně dne 
25.11.2015 pod č.j. 76536/15/ROZ 

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, …..“ 

 

Uvedené bere pořizovatel na vědomí s tím, že příslušný dotčený orgán byl obeslán a uplatnil 
ve lhůtě stanovisko doručené dne 23.11.2015 pod č.j. 75912/15/ROZ. 
 

Ochrana ovzduší 
„Z hlediska ochrany ovzduší – zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je 
dotčeným správním orgánem Krajský úřad.“ 

 

Uvedené bere pořizovatel na vědomí s tím, že příslušný dotčený orgán byl obeslán a uplatnil 
ve lhůtě stanovisko doručené dne 23.11.2015 pod č.j. 75912/15/ROZ. 
 

Vodoprávní úřad 

„K vydání stanoviska je příslušný, dle § 107 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Krasjký úřad Ústeckého kraje 
– Vodoprávní úřad.“ 

 

Uvedené bere pořizovatel na vědomí s tím, že příslušný dotčený orgán byl obeslán a uplatnil 
ve lhůtě stanovisko doručené dne 23.11.2015 pod č.j. 75912/15/ROZ. 
 

10) Po zákonem stanovené lhůtě podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 15 
dnů ode dne doručení zprávy o uplatňování ÚP veřejnou vyhláškou byly uplatněny 
tyto písemné připomínky (nepřihlíží se k nim): 

 

Po stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné připomínky. 
 



 
M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 
 
pro jednání ZM dne: 10.12.2015 
předkládá:  Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
 
Návrh doručit nejpozději 7 dní před jednáním RM na sekretariát starosty a tajemníka v listinné a elektronické 
podobě. Má-li návrh souvislost s činností jiného odboru MěÚ, je nutno uvést jeho vyjádření. Má-li návrh zásadní 
dopad na hospodaření města, je nutno vyžádat stanovisko Útvaru kontroly a interního auditu. Návrh je třeba 
předkládat ve 2 vyhotoveních (1x k zápisu jednání RM, 1x navrhovateli). V případě, že návrh bude po schválení 
realizovat jiný odbor než předkládající, musí být RM předložen ve 4 vyhotoveních (1x k zápisu jednání RM, 
1x navrhovateli, 1x odboru, který jej bude provádět a 1x odboru ekonomickému). 
 
Návrh: Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2016 
 
 
Odůvodnění: 
 
Akční plán je souhrnem plánovaným investičních akcí města, které jsou obsaženy v rozpočtu na rok 2016. 
Součástí plánu je také multikriteriální hodnocení dopadů projektů na udržitelný rozvoj (tzv. 
socioekonomické a environmentální hodnocení). Akční plán je přílohou tohoto návrhu.  
 
 
Dopad do rozpočtu města: 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení RM č.:                                              
 
 



 

Akčnı́ plán ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice 
Rozpočtový rok 2016 

Akční plán 2016 navazuje na předchozí z roku 2015. Je doplněn seznamem hodnocení socioekonomického a environmentálního dopadu projektů (tzv. SEE 
hodnocení), které jsou zařazeny do aktuálního rozpočtu. Tento seznam je uveden v příloze č. 2 elektronické verze Akčního plánu (PDF). 

 Akční plán především     

 zajišťuje, že rozvojové aktivity respektují finanční možnosti města 
 přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti  - ukazuje, jaké jsou záměry a jak, kdy a za kolik budou realizovány 
 přispívá k efektivnosti řízení a snižuje plýtvání omezenými zdroji v dlouhodobém horizontu 
 přispívá k vyrovnanému rozvíjení všech klíčových rozvojových oblastí  

1. Co je a k čemu slouží Akční plán 
Akční plán je jedním z klíčových strategických dokumentů, který navazuje a konkretizuje schválený Strategický plán rozvoje města - SPRM1. Jedná se o 
dokument, který popisuje způsob naplňování SPRM v jednotlivých letech s ohledem na dostupné finanční prostředky. Právě vazba na rozpočet města, tedy 
schválené a připravené financování, jej činí odlišným od ostatních strategických dokumentů, jejichž hlavním cílem je stanovit vize, cíle a priority, ale bez 
konkrétních termínů a výše potřebných finančních zdrojů.  
Akční plán proto zahrnuje konkrétní seznam investic a projektů, které budou v daném roce realizovány a provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. 
Tento způsob pomáhá přesně určit, kolik financí jde do té které rozvojové oblasti a jak se daří naplňovat priority strategického plánu. Přináší však řadu 
dalších informací a statistik, které pomáhají kvalitnímu řízení celého procesu strategického plánování a jeho transparentnosti.  
 

                                                           
1 Strategický plán je klíčovým nástrojem strategického plánování, jež by měl být využit v následujících letech při řízení a rozvoji města. Strategický plán stanovuje vizi města a 
vytyčuje hlavní směry jeho rozvoje. Definuje prioritní oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční prostředky tak, aby docházelo k vzájemné synergii. 
Strategický plán rozvoje města Litoměřice byl zpracován poprvé v roce 2006, aktualizován v roce 2012 s vizí  do roku 2030.  
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Akční plán je zamýšlen jako stručný a přehledný nástroj, určený zejména pro rychlou orientaci všech, kteří se podílejí na řízení města a dělají důležitá 
rozhodnutí o jeho budoucnosti, ale i těch, kteří mají zájem sledovat, jak se daří naplňovat vizi a cíle, které byly vtěleny do současného strategického plánu. 
Jeho ambicí je taktéž přispět k větší transparentnosti rozhodovacích procesů a přehlednosti rozdělování finančních prostředků prostřednictvím městského 
rozpočtu.   
 

2. Struktura Akčního plánu 
Akční plán respektuje základní strukturu strategického plánu v tom smyslu, že jednotlivé akce a projekty jsou provázány s konkrétními cíli SPRM a jsou takto i 
barevně odlišeny v prvním sloupci seznamu investičních akcí a projektů (viz dále). Akční plán obsahuje tyto základní informace: 
 

• název akce  
• popis akce  
• hodnocení dopadů na udržitelný rozvoj - přínosy a náklady (skóre) 
• odpovědnost za realizace akce (odbor, organizace města) 
• rozpočet včetně výše dotace, pokud byla poskytnuta 
• termín realizace (u víceletých uveden i přesah do dalších období) 

 

3. Jak se tvoří Akční plán 
Akční plán je vytvářen v průběhu roku předcházejícímu rok, na který je Akční plán určen. Proces jeho vzniku je úzce vázán na standardní rozpočtový proces a 
začíná zpravidla v květnu sběrem námětů od veřejnosti a končí na posledním jednání zastupitelstva města, kde se schvaluje rozpočet na následující rok 
(zpravidla prosinec).  
Jednotlivé fáze jsou schematicky znázorněny v Příloze č. 1. Podrobně je tvorba Akčního plánu popsána v samostatné metodice, která je součástí sady 
dokumentů ke strategickému řízení města Litoměřice. 
 

4. Akční plán - hodnocení dopadů a přínosů projektů  
Každá velká investice či zásadní rekonstrukce či jiný projekt neinvestičního charakteru mají nepochybně své přínosy, kvůli kterým se koneckonců připravují. 
Často však zamýšlená opatření mohou mít i vedlejší negativní dopady např. v podobě navýšení provozních nákladů, nákladů na opravy nebo dopadů na 
životní prostředí či kvalitu života obyvatel, které je třeba posoudit a vyhodnotit. Zároveň také mohou existovat alternativní nebo variantní řešení, které je 
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třeba zvážit, neboť omezené finanční zdroje neumožňují realizovat všechny záměry, a je třeba vybrat ty, které nejlépe přispějí k řešení daného problému a 
další přesunout do zásobníku projektů na další období. 
Z těchto důvodů je součástí tvorby Akčního plánu také multikriteriální socioekonomické a environmentální hodnocení projektů (tedy dopady na oblast 
ekonomickou, sociální i životního prostředí), které slouží jako jeden z odborných podkladů pro konečné rozhodnutí ze strany zastupitelů, zda projekt 
(investice či opatření) bude či nebude v daném roce realizován.  
Hodnocení se provádí u investic nad 1 mil. Kč bez DPH a u neinvestičních projektů nad 500 tis. Kč bez DPH. Výjimky (např. havárie apod.), které hodnocení 
nepodléhají (označení v přehledové tabulce níže písmenem „N“) a další informace jsou uvedeny v podrobné metodice2 „Socioekonomické a environmentální 
hodnocení projektů - SEE“.  
 
V rámci tohoto hodnocení vznikají tzv. Karty projektů, kde jsou uvedeny základní údaje o projektu (plánovaný rozpočet, dopad do rozpočtu, vazba na 
priority strategického plánu) a celkové hodnocení. Hodnocení je prováděno metodou tzv. expertního odhadu na základě dostupných informací. U větších 
investičních akcí je zpravidla k dispozici také studie proveditelnosti, energetický audit, analýza přínosů a nákladů (CBA) a další podklady, z nichž je možné 
odvodit a doložit celkový dopad záměru na různé oblasti (životní prostředí, ekonomika města, sociální dopady apod.) a provozní výdaje. 
 
Seznam hodnocení projektů zahrnutých do AP 2016 je uveden v příloze č. 2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 V rámci projektu MISTRAL vznikla sada inovovaných metodik ke strategickému řízení, které jsou k dispozici na Oddělení projektů a strategií MěÚ. 



STRAT. 
CÍL

NÁZEV POPIS
SEE EXPERTNÍ 
HODNOCENÍ

 (-2 až +2)
ODPOVĚDNOST ROZPOČET

CELKEM
PODÍL MĚSTA

DOTACE / JINÝ 
ZDROJ

ROZPOČET 
2016

POLOŽKA V 
ROZPOČTU

DOBA
REALIZACE

B.I
Akátová ul. Výstavba komunikace, 
odvodnění výstavba komunikace a odvodnění 1

Odbor územního 
rozvoje 4 500 4 500 x 4 500 8211/8200 2016

B.I
 Jasanová ul. zasíťování vlastních 
pozemků k prodeji výstavba komunikace,  inženýrské sítě 1

Odbor územního 
rozvoje 9 000 9 000 x 9 000 8211/8200 2016

B.III Ochranná protipovodňová opatření 
mobilní protipovodňové stěny pod viadukty 
+ úprava kanalizaci - osazení zpětných klapek 1

Odbor územního 
rozvoje 500 500 x 500 8211/8200 2016

B.III Želetice kanalizace projekt s ŘSD v realizaci 1
Odbor územního 
rozvoje 5 365 5 365 x 5 365 8211/8200 2015-2016

C.II Koupaliště oddělení filtrace v malém bazénu 2
Odbor životního 
prostředí 2 100 2 100 x 2 100 5805/5000 2016

D.I Projekt ProgressHeat 
úspory a efektivní využívání energie 
v systému CZT 2

Oddělení projektů 
(..) 2 306 0 2 306 923 9810/9100 2015-2017

E.IV Projekt READY21
energetický management, strat. řízení, 
Zdravé město a MA21 2

Oddělení projektů 
(..) 2 614 406 2 208 599 15007/9100 2015-2016

Celkem 26 385 4 514 22 987

STRAT. 
CÍL

NÁZEV POPIS
SEE EXPERTNÍ 
HODNOCENÍ

 (-2 až +2)
ODPOVĚDNOST ROZPOČET

CELKEM
PODÍL MĚSTA

DOTACE / JINÝ 
ZDROJ

ROZPOČET 
2016

POLOŽKA V 
ROZPOČTU

TERMÍN 
REALIZACE

B.I Kapucínská ulice  oprava komunikace N
Odbor územního 
rozvoje 700 700 x 700 8257/8200 2016-2018

B.I Podpora regenerace panelových sídlišť 
regenerace panelového sídliště Pokratice 
II.etapa N

Odbor územního 
rozvoje 6 000 1 990 4 010 Kč 1 990 8216/8200 2016

B.III Žernosecká ulice oprava dešťové kanalizace N
Odbor životního 
prostředí 2 000 2 000 x 2 000 5022/5000 2016

C.III Dům kultury rekonstrukce chlazení nutná rekonstrukce N Odbor školství 2 340 2 340 x 2 340 3406/3500 2016

Celkem 11 040 4 010 7 030
* N - znamená, že se na opatření nevztahuje povinnost zpracovat SEE

POZN: projekty či opatření, které se nedostaly do Akčního plánu, tj. nejsou kryty aktuálním rozpočtem, jsou umístěny v zásobníku projektů; u těchto projektů a opatření se předpokládá, že budou navrženy do rozpočtu v následujících letech či      pro ně budou 
aktivně vyhledávány dotační tituly.

Nové investice a projekty

Významné opravy a rekonstrukce

Akční plán - seznam investic a projektů na rok 2016 - tabulka 1a: investiční a neinvestiční projekty (v tis. Kč)

Akční plán - seznam investic a projektů na rok 2016  - tabulka 1b: významné opravy a rekonstrukce (v tis. Kč)
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Příloha č. 1 - Schéma tvorby Akčního plánu  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

Příloha č. 2 - Karty projektů - socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 
užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku
 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost
+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 
+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

1 1 1

Projekt bude mít pozitivní dopad na snížení provozních výdajů 
města především díky opatřením v oblasti energetického 
managementu (dálková měřidla, informační kampaň zaměřená 
na úspory energie). Pozitivní dopad však nelze v tuto chvíli 
přesně kvantifikovat. 

Jde o účelné opatření  a současně má kladný dopad na 
společnost -především plánované aktivity typu Dny Zdraví, 
Národní dny bez úrazu, či Den bez tabáku, či propagace 
ekologicky šetrné dopravy budou mít pozitivní dopad na 
zdravotní stav obyvatel. 

Jde o účelné opatření a současně má pozitivní dopad na životní 
prostředí především díky opatřením v oblasti energetického 
managementu, či propagace ekologicky šetrné dopravy. 

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE
Projektová dokumentace (v jaké fázi) NE
Architektonická studie NE
Položkový rozpočet ANO
Jiné (specifikujte) - Plán činností, aktivit a výstupů ANO

NE

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí
 / KARTA PROJEKTU /

READY 21 - Udržitelný rozvoj, energetika, místní agenda a doprava – výzvy pro 21. století 

3

D.I - Zajistit úsporu energií, energetický management, snižování emisí a podporovat obnovitelné zdroje energie               

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

x

2015

1,00

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:
CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 
užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku
 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost
+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 
+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

0 2 2

jde o účelné opatření a současně nemá negativní dopad na 
místní zaměstnanost nebo ekonomiku

 jde o účelné opatření, které je z hlediska města naléhavé a 
důležité a v současné době jde o štěrkovou nevyhovující 
přístupovou cestu k novým rodinnýcm domům - vybudování 
komunikace je v souladu s legislativními předpisy. Zajištění 
přístupupro vozidla IZS.  Projekt řeší budování infrastruktury 
pro obyvatele města -  pokud budou připraveny parcely pro 
výstavbu rodinných domů, zvýší se počet obyvalet města apod.

jde o účelné opatření, dosažení prokazatelně nezbytného 
souladu s legislativními předpisy.  Odstranění nadměrné 
prašností. Podmínka SČVAK pro vodovody - napojení dešťové 
vody do nově vybudované děšťové kanalizace. 

Poznámky/komentáře
Studie proveditelnosti NE

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO
PD k územnímu rozhodnutí, ke stavebnímu povolení a  příprava 
prováděcí dokumentace

Architektonická studie NE
Jiné (specifikujte)
Jiné (specifikujte)
Jiné (specifikujte)

 - (zvýší se náklady na údržbu)

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

2016

1,33

NE

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí
 / KARTA PROJEKTU /

Akátová ulice - výstavba komunikace a odvodnění
4

B.I - Zajistit citlivý urbánní rozvoj a zkvalitňování obytného prostředí na sídlištích a v residenčních čtvrtích



NÁZEV PROJEKTU:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 
užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku
 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost
+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 
+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

1 2 0

jde o účelné opatření a současně nemá negativní dopad na 
místní zaměstnanost nebo ekonomiku. Jedná se o novou 
infrastrukturu na pozemcích města se záměrem k prodeji, pro 
výstavbu RD.

jde o účelné opatření, má o jednoznačně kladný dopad na 
společnost, kladný přínos lze vyčíslit. Nové možnosti výstavby 
RD, zvýšení počtu bytových jednotek o minimálně 7.

jde o účelné opatření a současně nemá negativní dopad na 
životníprostředí. Zkulturnění prostředí (v současnosti jsou 
pozemky nevyužité).

Poznámky/komentáře
Studie proveditelnosti NE
Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO
Architektonická studie NE
Jiné (specifikujte)
Jiné (specifikujte)
Jiné (specifikujte)

NE

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí
 / KARTA PROJEKTU /

Jasanová ulice - výstavba nových inženýrských sítě, komunikace

3

B.I - Zajistit citlivý urbánní rozvoj a zkvalitňování obytného prostředí na sídlištích a v residenčních čtvrtích

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

 - (zvýší se náklady na údržbu)

2016

1,00

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění



NÁZEV PROJEKTU:
CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 
užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku
 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost
+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 
+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

1 1 1

jde o jednoznačnou podporu místní zaměstnanosti nebo 
ekonomiky, podpora investičních záměrů podnikatelů 
vzhledem k ochraně jejich majetku. Kladný přínos nelze 
jednoznačně vyčíslit nebo je malý.  

jde o účelné opatření, má jednoznačně kladný dopad na 
společnost (bezpečnost), kladný přínos lze popsat, ale nelze 
jednoznačně vyčíslit nebo je malý.       
Zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrana majetku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

jde o účelné opatření, má jednoznačně kladný dopad na životní 
prostředí, kladný přínos lze popsat, ale nelze jednoznačně 
vyčíslit nebo je malý.       
Zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrana majetku, zabrání 
vzniku popovodňového odpadu.    

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti ANO

Projektová dokumentace (v jaké fázi) NE Příprava investičního záměru

Architektonická studie NE

Jiné (specifikujte) NE

Jiné (specifikujte)

Jiné (specifikujte)

NE

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí
 / KARTA PROJEKTU /

Protipovodňová opatření mobilní protipovodňové stěny pod viadukty + úprava kanalizaci - osazení zpětných klapek
3

B.III - Udržet či zlepšit kvalitu životního prostředí a zvýšit odpovědnost obyvatel k prostředí, kde žijí

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

 - (zvýší se náklady na údržbu)

2016

1,00



NÁZEV PROJEKTU:
CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 
užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku
 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost
+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 
+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

2 1 2

jde o účelné opatření, jde o návratnou investici z hlediska 
financování z prostředků města do 15 let; 
nebo jde jednoznačně definovat hospodárnost a současně 
efektivnost investice (obé s pozitivními přínosy); Prodloužení 
doby provozu koupaliště, tzn. více návštěvníků, tzn. nárůst 
příjmu koupaliště, tzn zaměstanci budou zaměstnaní déle, zvýší 
se příjem obyvatel.          

jde o účelné opatření  a současně má jednoznačně kladný 
dopad na společnost, kladný přínos lze popsat, ale nelze 
jednoznačně vyčíslit nebo je malý. Jedná se o zvýšení 
komfortu, prodloužení doby možnosti využití 
bazénu,možnost zlepšení zdravotního stavu obyvatel.                  

jde o účelné opatření a současně jde o jednoznačně 
kladný dopad na životní prostředí či spotřebu energií a 
kladný přínos lze vyčíslit a není malý.  Úspora vody a 
energie,  provoz bude pouze s cca 1/3 množstvím vody, 
k ohřevu vody bude využívaná solární energie.                    

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO pouze k instalaci

Architektonická studie NE

Jiné (specifikujte) NE

Jiné (specifikujte)

Jiné (specifikujte)

NE

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí
 / KARTA PROJEKTU /

Oddělení filtrace malý bazén koupaliště 
5

B.III - Udržet či zlepšit kvalitu životního prostředí a zvýšit odpovědnost obyvatel k prostředí, kde žijí

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

  + (zvýší příjem koupaliště)

2016

1,67



NÁZEV PROJEKTU:
CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do 
užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku
 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost
+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 
+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

1 0 1

Projekt bude mít pozitivní dopad na snížení provozních výdajů 
města především díky opatřením v oblasti úspor energie 
(definování vhodných scénářů pro rozvoj CZT a využití 
vhodných obmovitelných zdrojů). Pozitivní dopad však nelze v 
tuto chvíli přesně kvantifikovat. 

Jde o opatření  s neutrálním dopadem na společnost, i když v 
dlouhodobějším časovém horizontu se předpokládá dopad 
poziitvní díky stabilním a ekologicky šetrným dodávkám tepla. 
Dopad však nelze v tuto chvíli přesně kvantifikovat. 

Jde o účelné opatření a současně má pozitivní dopad na životní 
prostředí především díky opatřením v oblasti úspor energie a 
díky ekologicky šetrným dodávkám tepla. 

Poznámky/komentáře
Studie proveditelnosti NE
Projektová dokumentace (v jaké fázi) NE
Architektonická studie NE
Položkový rozpočet ANO
Jiné (specifikujte) - Plán činností, aktivit a výstupů ANO

NE

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí
 / KARTA PROJEKTU /

ProgRESsHeat - Podpora obnovitelných zdrojů energie v systému centrálního zásobování teplem
2

D.I - Zajistit úsporu energií, energetický management, snižování emisí a podporovat obnovitelné zdroje energie

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

x

2015

0,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění
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Příloha č. 3 - Strategický plán rozvoje města - rozvojové oblasti a prioritní cíle 
 

 

  

Ekonomický rozvoj patří k jedněm z důležitých aspektů města. Cílem města je být atraktivním sídlem pro podnikatele a investory. Cílem je zlepšit podmínky pro 
rozvoj malých a středních podniků a podmínky pro zaměstnanost, například vytipováním a vytvořením nabídky volných ploch a objektů určených pro rozvoj 
podnikání a služeb, prohloubením spolupráce mezi městem a podnikateli prostřednictvím metodické podpory a společné propagace. Město bude i nadále 
připravovat rozvojové projekty - investiční i neinvestiční - které přispějí k zatraktivnění města pro potenciální investory i drobné podnikatele a živnostníky a bude 
usilovat o udržení kvalifikované pracovní síly a zejména mladých lidí, jejichž příchod a setrvání jsou pro další ekonomický rozvoj města nezbytné. 

 

Za účelem přilákání turistů a uspokojení jejich potřeb město rozšíří a rozvine nové produkty pro cestovní ruch a zaměří se na obnovu navštěvovaných památek a 
institucí. Cílem města je zvýšit atraktivitu a návštěvnost města rozšířením a rozvíjením nových produktů pro cestovní ruch a trávení volného času. Součásti cíle je i 
kvalitní, zacílená propagace města. 

Cílem města je hledat možnosti pro využití dlouhodobě nevyužívaných a zdevastovaných ploch a objektů (tzv. „brownfield“) města jako jeho skrytých rezerv, 
usilovat o zajištění podmínek revitalizace nevyužívaných ploch (oba areály bývalých kasáren, areál mrazíren, drážních ploch stanice Litoměřice – horní nádraží, 
ploch na nábřeží řeky Labe mezi Střeleckým a Písečným ostrovem a v Želeticích po obou stranách Tyršova mostu, na západní straně města plochy přiléhající k ulici 
Žernosecké) a objektů (autobusové nádraží, bývalý pivovar).Tyršova mostu, na západní straně města plochy Žernosecké) a objektů (autobusové nádraží, bývalý 
pivovar).přiléhající k ulici 

 

Cíl A.I 
Zlepšit podmínky 
pro podnikání a 
zaměstnanost  

 

Cíl A.II 
Zvýšit návštěvnost 
města mimo jiné 
prostřednictvím 
kvalitního 
marketingu  

Cíl A.III 
Zajistit podmínky 
pro revitalizaci 
nevyužívaných 
ploch a objektů 
(brownfield) 

Oblast A:   LITOMĚŘICE - ATRAKTIVNÍ, MALEBNÉ A PROSPERUJÍCÍ MĚSTO (ekonomika, podnikání, cestovní ruch) 



 

7 Doprava je klíčovou součástí života města, podmiňuje jeho celkovou kvalitu a atraktivitu, stejně tak jako významně ovlivňuje kvalitu ovzduší a bezpečnost při 
pohybu na veřejných komunikacích. Doprava je rovněž jednou z klíčových podmínek dobře fungující místní ekonomiky, ať již přímo pro místní podniky nebo pro 
pracující, kteří dojíždějí za prací do okolních měst. Města se čím dál více potýkají s problémy vzešlými z konfliktu mezi základními funkcemi dopravy - tj. 
uspokojení dopravních potřeb, a negativními dopady, které naplňování těchto potřeb provází. Řešením tohoto problému je vytvoření podmínek pro rozvoj 
systémů veřejné hromadné a bezmotorové dopravy, jejich vzájemná integrace a zatraktivnění, při současném zavádění principů řízení poptávky po dopravě 
směrem od individuální automobilové dopravy k podpoře MHD a bezmotorové dopravy. Cílem je rozvíjet dopravu dle principů tzv. udržitelné (šetrné) dopravy, 
která je definována Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jako taková, která „poskytuje bezpečný, ekonomicky životaschopný a sociálně 
přijatelný způsob dopravy lidí k místům, zboží či službám, splňuje obecně přijímané zdravotní a ekologické standardy, nepřekračuje únosné meze ekosystémů a 
nepřispívá ke zhoršování globálních jevů, jako jsou klimatické změny, narušování ozónové vrstvy a šíření dlouhodobě přetrvávajících znečišťujících organických 
látek. Město proto bude podporovat modernizaci zařízení osobní železniční a lodní dopravy, bude rozvíjet systém cyklistických a pěších tras, bude úměrně 
doplňovat systém automobilových komunikací, ploch a objektů pro parkování a garážování osobních automobilů. 

 

 

 

  

Cílem města je zajistit podmínky pro citlivý urbánní rozvoj. Při tom budou respektovány principy udržitelného rozvoje a limity území města. Město se zaměří na 
zkvalitňování obytného prostředí na sídlištích a v residenčních čtvrtích. Dle územního plánu budou pořízeny příslušné regulační plány a územní studie. Město připraví 
plochy pro bytovou výstavbu s respektem k vlastnostem a limitům území při zachováni ekologické stability krajiny. Revitalizace veřejných prostranství bude zaměřena 
zejména na veřejná prostranství v sídlištích. Záměrem bude tvořit různorodé, esteticky hodnotné a komplexně vybavené prostory s energetickou efektivností a pozitivními 
dopady na životní prostředí prostřednictvím metodické podpory a společné propagace. Město bude i nadále připravovat rozvojové projekty - investiční i neinvestiční - které 
přispějí k zatraktivnění města pro potenciální investory i drobné podnikatele a živnostníky a bude usilovat o udržení kvalifikované pracovní síly a zejména mladých lidí, 
jejichž příchod a setrvání jsou pro další ekonomický rozvoj města nezbytné.  
 
 
 
 

 

Otázky týkající se kvalitního životního prostředí jsou dalším velmi častým tématem projednávaným při setkáních města s veřejností. Spokojenosti občanů v tomto 
tématu město docílí, když udrží město čisté a upravené – zdravé. Jedním z parametrů životního prostředí je i stav ovzduší. K řešení tohoto parametru přispěje 
optimalizace systému dopravy a včetně dopravního zklidnění centra. V rámci zlepšeni parametrů životního prostředí, bude město zakládat nové plochy zeleně a 
regenerovat stávající tak, aby sloužily ke každodenní neorganizované rekreaci, bude podporovat vytváření pásu příměstské zeleně - krajiny určené také ke 
krátkodobé. rekreaci a k udržení ekologické stability. Dále zajistit účinná protipovodňová a protierozní opatřeni a dobudovat kanalizaci v problémových oblastech. 
Cílem je také vyřešit potřebu třídění odpadů a zlepšeni ekologického chováni občanů města.  
 
 
 
 
 

 

Cíl B.I    
Zajistit citlivý 
urbánní rozvoj a 
zkvalitňování 
obytného prostředí 
na sídlištích a v 
residenčních 
čtvrtích 

Cíl B.II 
Zlepšit dopravní 
dostupnost, 
dopravní systém 
města a možnosti 
pro ekologickou 
dopravu 
 

Cíl B.III 
Udržet či zlepšit 
kvalitu životního 
prostředí a zvýšit 
odpovědnost 
obyvatel k 
prostředí, kde žijí 

OBLAST B:   LITOMĚŘICE - PŘÍJEMNÉ MĚSTO PRO ŽIVOT V SRDCI ZAHRADY ČECH (životní prostředí, územní rozvoj, doprava a bydlení) 
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Město usiluje, aby jeho občané byli kvalitně vzděláváni a představovali flexibilní pracovní sílu.  Investičně se zaměří na činnosti, které spadají do jeho kompetencí 
– infrastruktura MŠ, ZŠ, zájmové a základní umělecké vzdělávání.  Město si také uvědomuje význam kvalitní středoškolské a vysokoškolské výuky a uplatnitelnosti 
studentů na místním pracovním trhu a z vlastní pozice se snaží posílit spolupráci mezi zaměstnavateli a školami. Cílem je zlepšovat podmínky pro vzdělávání 
prostřednictvím kvalitní infrastruktury (zejména budov MŠ a ZŠ a jejich technologické vybavenosti) a je-li to vhodné s využitím moderních metod výuky. 

Cílem je využít příležitostí města a vytvořit předpoklady pro rozvoj sportu a volného času v odpovídajícím kvalitním prostředí, zejména regenerací stávajících 
ploch a zařízení, doplněním a rozšířením nabídky na nových vhodných plochách.  Cílem je také postupně modernizovat a rekonstruovat infrastrukturu určená pro 
organizované sportovní aktivity (hřiště, tělocvičny, sportovní areály a haly) a pro volnočasové aktivity. Snahou města je, aby občané i návštěvníci města měli 
kvalitní zázemí pro volný čas a každodenní rekreaci, výkonnostní i vrcholový sport. 

Cílem města je být centrem kulturní minulosti, současnosti i budoucnosti.  Město bude i nadále organizovat a podporovat pořádání kulturních akcí ve městě a 
aktivní zapojení široké veřejnosti do kulturního života. Mezi hlavní (tradiční) kulturní akce města patří:: Vinobraní, Litoměřické varhanní léto, Filmový festival, 
Masopust, Loutkový festival, Litoměřický hrozen, Zlatý dech, Pivní slavnosti, Litoměřický kořen, Máchovou stopou, Rozsvícení vánočního stromu. 

C.I 
Zlepšit podmínky pro 
kvalitní školství a 
vzdělávání 
 
 

C.II 
Zlepšit podmínky pro 
sport a volnočasové 
aktivity 
 
 

C.III 
Rozvíjet kulturu, 
místní tradice a 
zvyklosti a komunitní 
(spolkový) život 
 

OBLAST C: LITOMĚŘICE – ZDRAVÉ MĚSTO, MĚSTO KULTURY, SPORTU A VZDĚLANOSTI (sociální oblast, zdraví, společenský rozvoj, vzdělávání) 

Cíl C.IV 
Optimalizovat síť 
sociálních služeb a 
zajistit dostupnou a 
kvalitní zdravotní 
péče pro obyvatele 

Cíl C.V 
Posílit prevenci 
kriminality 
 
 
 
 

Cílem města je vytvořit podmínky pro kvalitní zdravotní péči a efektivní, fungující síť sociálních služeb, která bude odrážet aktuální potřeby obyvatel města. Bude 
optimalizováno řízení systému poskytovatelů sociálních služeb pomoci průběžně aktualizovaného komunitního plánu.  Město si uvědomuje důležitost 
komunitního plánování a zapojení cílových skupin do procesu přípravy a realizace konkrétních produktů a opatření. Optimálním řešením této problematiky je 
zajistit kvalitně propojený a spolupracující systém zdravotní a sociální péče a komunitního plánování. Město se zaměří na vytváření a zlepšovaní podmínek pro 
seniory, zdravotně postižené a občany ohrožené sociálním vyloučením. 

Cílem města je zvýšit bezpečnost ve městě a posílit prevenci kriminality rozšířením bezpečnostní infrastruktury (zejm. kamerového systému), aktivní prací 
strážníků a využitím neinvestičních aktivit (rozšířit programy prevence kriminality, zvýšit informovanost veřejnosti o programech prevence kriminality a podpořit 
jejich aktivitu na tvorbě bezpečného prostředí). Město chce, aby se občané cítili bezpečně a zároveň se na udržování bezpečnosti a pořádku aktivně podíleli. Pro 
zajištění těchto aktivit využije město investiční akce do infrastruktury, ale také osvětové akce na podporu prevence kriminality a zvyšování povědomí o této 
problematice. 
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Město si uvědomuje současnou a budoucí potřebu energie pro svůj rozvoj, s ní související nezbytnost v dlouhodobém horizontu s energií hospodařit efektivně a 
využívat maximální podíl energie z místní produkce tak, aby nedocházelo k podstatné závislosti města Litoměřice na externích dodavatelích. Město je 
rozhodnuto prosazovat energetickou soběstačnost a s ní související úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů. Proto je připraveno pomocí neustálého 
sledování a vyhodnocování spotřeby energie (energetického managementu) i investičních akcí (zateplování, výměna oken, atd.) minimalizovat spotřebu energie 
města a zároveň dlouhodobě podporovat rozvoj a využívání stabilních obnovitelných zdrojů energie.  
Cílem města je při současném zachování či zvýšení kvality života obyvatel stát se energeticky nezávislým městem, tj. dlouhodobě snižovat spotřebu energie, 
stabilizovat výdaje za energii, využívat vhodné formy obnovitelných zdrojů, zlepšit kvalitu ovzduší města a v neposlední řadě přispět k tomu, že občané města 
efektivní využívání energie berou jako svůj životní styl.  

 

Město Litoměřice dlouhodobě připravuje unikátní projekt využití geotermální energie s cílem zlepšit kvalitu ovzduší a zajistit stabilní a sociálně přijatelnou cenu 
dodávek tepla a teplé vody, a vyrábět elektřinu z obnovitelného zdroje. Město považuje tento projekt za klíčový pro další rozvoj místní ekonomiky a pro zvýšení 
atraktivity města pro investory a podnikatele. Proto bude usilovat rovněž o založení centra pro výzkum a inovace v oblasti geotermální energie a obnovitelných 
zdrojů v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů, jež přinese pracovní příležitosti a položí základy pro rozvoj využívání hlubinné geotermální energie v České 
republice.  
Cílem je realizovat unikátní projekt a související aktivity, které zajistí městu a jeho obyvatelům dlouhodobou prosperitu a významně přispějí ke kvalitě života 
v Litoměřicích a okolí. 

Cíl D.I 
Zajistit úsporu 
energií, energetický 
management, 
snižování emisí a 
podporovat 
obnovitelné zdroje 
energií 

Cíl D.II 
 Zajistit realizaci 
geotermálního 
projektu a 
souvisejících aktivit 

OBLAST D:   LITOMĚŘICE - MĚSTO INOVACÍ: ENERGETICKY NEZÁVISLÉ A NÍZKOEMISNÍ 
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Na zastupitelstvo, úřad či organizace a společnosti města se obrací mnoho občanů, podnikatelů, spolků a dalších organizací s žádostmi o zlepšení standardu 
poskytované služby (MHD, rychlost vyřizování žádostí atd.), nebo s žádostmi o spolufinancování či příspěvek nebo s žádostmi na vybudování či opravu 
chodníků, cest, kanalizace, bytů a dalších staveb. Finance města jsou omezené. Proto je nezbytné zodpovědné financování, aby nedošlo k neúnosnému 
zadlužení města, stejně jako úsilí hledat možnosti pro financování z různých zdrojů (stát, EU, kraj, spoluúčast žadatele atd.). Cílem je zajistit zdravé 
financování a účelné a efektivní hospodaření s rozpočtem města, tedy s finančními prostředky, které město vlastní i s majetkem města a jím zřizovaných 
organizací a společností. Hmotný i finanční majetek města a jím řízených organizací musí být využíván účelně, efektivně a hospodárně v souladu s jeho zájmy 
a úkoly vyplývajícími z působnosti vymezené zákonem o obcích. 

Město bude využívat moderních metod řízení úřadu s cílem efektivně poskytnout kvalitní veřejnou službu a poskytovat transparentní formou informace o své 
činnosti. Důraz bude kladen na zajištění potřebného ITC vybavení úřadu, zavádění principů e-governmentu a tzv. chytrého úřadu a „dobrého vládnutí“ 
(„smart administration“, „good governance“, strategické řízení, místní Agenda 21) do práce úřadu, ale rovněž zvyšování kvalifikace zaměstnanců úřadu a 
městem řízených organizací. 

Kvalitní rozvoj města se dnes neobejde bez aktivní a oboustranné komunikace mezi radnicí a obyvateli města. Proto je nezbytné vytvářet prostředí a 
příležitosti pro aktivní participaci občanů, zapojovat je do života města a jeho rozvoje prostřednictvím nejrůznějších komunikačních nástrojů jako jsou 
veřejná fóra, „kulaté stoly“,  projektové dny, dětské zastupitelstvo či mezinárodní kampaně (Den Země, Dny bez úrazů, Dny zdraví apod.). Důležitou součástí 
je také vytváření dlouhodobého partnerství mezi městem a dalšími organizacemi (neziskové organizace, spolky, podnikatelé apod.), které jsou klíčové pro 
rozvoj občanské společnosti. Snahou je i nadále včas a dostatečně informovat veřejnost o záměrech města, podnítit u veřejnosti pocit spoluodpovědnosti a 
umožnit ji aktivní účast na rozhodování o rozvoji města. Město bude i nadále usilovat o naplňování principů Zdravého města a místní Agendy 21, které 
směřují ke zvyšování kvality života dle mezinárodně uznávaných standardů a pravidel. Rovněž si uvědomuje svou roli v rámci regionu, České republiky i 
mezinárodního společenství a bude proto podporovat iniciativy jako je férový obchod (fair trade), „zelené nakupování“ (ekoprokůra) či společenská 
odpovědnost organizací veřejného sektoru. Cílem je otevřené město podporující rozvoj občanské společnosti za široké participace obyvatel dle principů 
Zdravého města a místní Agendy 21, s vědomím si svého významu a odpovědnosti i mimo hranice svého teritoria. 

 

Cíl E.I 
Zajistit zdravé 
financování a účelné 
hospodaření 

Cíl E.II 
Zajistit efektivní řízení 
města s využitím 
moderních forem 
řízení a IT technologií 

E.III 
Zajistit prosazování 
zájmů města a 
podpořit spolupráci a 
partnerství 

OBLAST E:   LITOMĚŘICE - ODPOVĚDNĚ, KVALITNĚ A EFEKTIVNĚ ŘÍZENÉ MĚSTO (kvalitní úřad a organizace města) 

Cíl E.IV  
Rozvíjet komunikaci a 
práci s veřejností 
pomocí 
mezinárodních 
programů Zdravé 
město a MA 21 

Některé problémy (životní prostředí, doprava, vzdělání, bydlení, zaměstnanost, atd.) vyplývají z širšího územního kontextu (regionálního, národního, 
mezinárodního) přesahujícího administrativní území města. Řešení těchto problémů a prosazování zájmů města vyžaduje rozvíjení vnějších vztahů s vyššími 
úrovněmi veřejné správy, obcemi, apod. Cílem je hájit zájmy města a jeho obyvatel i v širším regionu, České republice a mezinárodní komunitě, což 
představuje úkoly a řešení problémů s přesahem přes vlastní kompetence města a jeho představitelů. 



M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:   10.12. 2015 
předkládá:                    Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
 
   
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh:   
1. Vzetí na vědomí návrh metodiky pro participativní rozpočtování a pověření Pracovní skupiny 

pro participativní rozpočet a Oddělení projektů a strategií jejím dopracováním. 

2. Schválení pilotního ověření participativního rozpočtu v roce 2016 dle dopracované metodiky. 
 
 
Odůvodnění:  
 
V rámci jednání zastupitelstva města Litoměřice v dubnu 2015 vznikla diskuze o využití 
participativního rozpočtu, respektive o možnostech jeho zakomponování do současných aktivit 
Zdravého města a místní Agendy 21. Následně, na základě dohody všech politických stran a za účasti 
jejich zástupců, vznikla Pracovní skupina pro participativní rozpočet (PS PR). PS PR během několika 
setkání a emailové komunikace projednala různé varianty participativního rozpočtu, z nichž vzešel 
předkládaný dokument. Jedná se o pracovní verzi, která bude doplněna o vzory pro návrhy projektů a 
další potřebné přílohy a případně dopracována na základě diskuze vzešlé na ZM.                                                                                                   
 
 
 
 
Dopad do rozpočtu města: Návrh nemá dopad do rozpočtu města    
 
 
 
 
Návrh na usnesení:   
 
1. ZM bere na vědomí návrh metodiky pro participativní rozpočtování a pověřuje Pracovní 

skupinu pro participativní rozpočet a Oddělení projektů a strategií jejím dopracováním.  

2. ZM schvaluje pilotní ověření participativního rozpočtu v roce 2016 dle dopracované metodiky. 
   

 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:          Přijaté usnesení: ______________ 



 

 
P A R T I C I P A T I V N Í   R O Z P O Č E T  
V E   Z D R A V É M   M Ě S T Ě  
L I T O M Ě Ř I C E  
Návrh postupu v roce 2016 
 
 
 
 
ÚVOD             

Město Litoměřice je dlouhodobě zapojeno do mezinárodních programů Zdravé město (ZM) pod 
patronací Světové zdravotní organizace a místní Agenda 21 (MA21) pod patronací OSN, které 
realizuje od roku 2002. Tyto programy jsou založeny na principech udržitelného rozvoje a jeho 
prosazování v úzké spolupráci klíčových aktérů a široké veřejnosti. Za uplynulou dekádu získaly 
Litoměřice za tyto své aktivity řadu ocenění a uznání a v roce 2015 završily své dlouhodobé úsilí 
o zkvalitnění správy věcí veřejných vstupem do kategorie „A“ místní Agendy 21, nejvyšší kategorie, 
kterou mohou města a obce v České republice dosáhnout. 

Jednou z nových forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je také tzv. participativní rozpočet. 
Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či určité komunity mohou rozhodovat 
o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu, zpravidla investičního 
charakteru.  

V rámci jednání zastupitelstva města Litoměřice v dubnu 2015 vznikla diskuze o možnostech využití 
tohoto nového nástroje, respektive o možnostech jeho zakomponování do současných aktivit ZM a 
MA21. Následně, na základě dohody všech politických stran a za účasti jejich zástupců, vznikla 
Pracovní skupina pro participativní rozpočet (PS PR). PS PR během několika setkání a emailové 
korespondence projednala různé varianty participativního rozpočtu, z nichž vzešel tento návrh 
postupu. Hlavním cílem PS PR bylo navrhnout postup, který bude respektovat stávající osvědčené 
mechanizmy zapojování veřejnosti1, přispěje k jejich zatraktivnění a zároveň nebude představovat 
neúměrný nárůst administrativy.  
 
 
ČTYŘI FÁZE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 

Participativní rozpočet se dá rozdělit do 4 základních fází, které znázorňuje schéma níže. V průběhu 
jednotlivých fází dochází nejdříve ke sběru návrhů ze strany veřejnosti, k následné kontrole došlých 
návrhů z hlediska splnění stanovených podmínek, poté k hlasování veřejnosti a nakonec k realizaci 
vybraného projektu či projektů. Podrobný popis jednotlivých kroků je uveden níže. 

                                                           
1 Zejména fórum Zdravého města „Desatero problémů Litoměřic“. 

I.           
SBĚR 

NÁVRHŮ 

II. 
KONTROLA 
A ÚPRAVA 

III.  
HLASOVÁNÍ                                                                                     

IV.  
REALIZACE 



  2 
 

 
ZÁKLADNÍ KRITÉRIA A PRAVIDLA, HARMONOGRAM 

Charakter projektů 

Participativní rozpočet by měl sloužit k realizaci konkrétního opatření, které bude sloužit obyvatelům 
města Litoměřice (příp. návštěvníkům) a přispěje ke zkvalitnění jeho veřejného prostoru.  

Navrhovaný projekt (opatření) musí splňovat následující základní kritéria: 

1) bude realizován na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově (nemusí být 
přístupno 24 hodin denně, ale rozhodující je volný přístup každému)2  

2) bude realizován na pozemku (v budově) ve vlastnictví města 

3) bude respektovat stanovený max. finanční limit  

4) bude proveditelný, tj. jeho realizace nesmí odporovat zákonům, územnímu plánu, 
strategickému plánu a dalším rozvojovým koncepcím města ap. 

 
DŮLEŽITÉ: Tato kritéria je předkladatel povinen ověřit, resp. zajistit před podáním návrhu, k čemuž 
může využít asistence pracovníků MěÚ Litoměřice (viz také fáze II. níže).  
 

Předkladatel návrhu projektu 

Předkladatelem může být: 
• fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Litoměřicích 
• právnická osoba (firma, instituce, nezisková organizace apod.) se sídlem v Litoměřicích 

 
Alokovaná částka  

Pro rok 2016 je stanovena maximální částka ve výši 150.000,- Kč včetně DPH, přičemž minimální 
náklady projektu nesmí být menší než 50.000,- Kč včetně DPH. Maximální částka zahrnuje jednak 
náklady na vlastní realizaci, a jednak nezbytné náklady na související projektovou, příp. jinou 
dokumentaci. Navrhovatelé by měli ověřit reálnost předkládaného rozpočtu např. s projektantem či 
rešerší na internetu apod.  
 
DŮLEŽITÉ: v případě, že překladatel zajistí další finanční podporu projektu - příspěvek - z jiných zdrojů 
(např. formou grantu od firmy, podnikatele apod.), mohou celkové náklady projektu přesahovat max. 
stanovenou výši o tento příspěvek. Předkladatel je však povinen doložit poskytnutí tohoto příspěvku 
formou čestného prohlášení donátora (poskytovatele příspěvku). Vzor čestného prohlášení bude 
součástí návrhového formuláře (viz dále „Fáze I.“). 
 

Harmonogram 

Časový rámec pro předkládání návrhů vychází z termínu konání Fóra Zdravého města (FZM), na 
kterém bude o předkládaných projektech hlasováno, přičemž toto veřejné projednání se zpravidla 
koná v první polovině dubna. Časová osa pro rok 2016 je zobrazena v tabulce níže. 
 
                                                           
2 Příklad: lze předložit herní prvek na koupališti, kam může jít každý, ale ne náčiní do tělocvičny ve škole, kam má veřejnost 
omezený přístup. 
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15.1. 2016* 20.2. 2016 20.3. 2016 11.4. 2016 3 měsíce** 1-6 měsíců** 04/2017** 
Zahájení 
podávání 
projektů 
 

Ukončení 
podávání 
projektů 

Kontrola a 
úprava 
projektů 

Hlasování na 
FZM a 
vyhlášení 
vítěz.návrhu 

Administrativní 
příprava 
projektu 

Realizace 
projektu 

Vyhodnocení 
projektu na 
FZM 

* V roce 2017 se počítá se zahájením 1. ledna.  **Jedná se o indikativní údaj.  
 
Součástí procesu participativního rozpočtu je rovněž průběžná medializace a informační kampaň. 
O  možnosti podat návrh projektu, o hlasování a realizaci projektu/ů bude město Litoměřice 
informovat prostřednictvím běžných informačních kanálů (web města a Zdravého města, tiskové 
zprávy, články ve Zpravodaji a dalších médiích, kabelová televize ad.) a rovněž skrze síť svých 
partnerů (neziskové organizace, firmy) a příspěvkové organizace apod.  
 
 
FÁZE I - SBĚR NÁVRHŮ PROJEKTŮ 

Sběr návrhů projektů bude probíhat ve vymezeném časovém období (viz výše).  Návrh projektu bude 
možné podat dvěma způsoby: 

1) prostřednictvím webu Zdravého města (odkaz bude umístěn rovněž na webové stránky 
města Litoměřice); zde bude umístěn formulář ve formátu MS Word), který předkladatel 
vyplní a následně odešle na uvedenou e-mailovou adresu 

2) písemnou formou - předkladatel si vyzvedne formulář na podatelně MěÚ Litoměřice, vyplní a 
následně donese zpět na podatelnu MěÚ, nebo zašle na uvedenou adresu (postup bude 
popsán na formuláři/webových stránkách) 

DŮLEŽITÉ: Předkladatel musí současně s návrhem předložit seznam alespoň 50 podporovatelů 
projektu s trvalým pobytem v Litoměřicích. Tento seznam musí obsahovat následující informace: 
jméno a příjmení, datum narození, adresu a vlastnoruční podpis. Předkladatel může podat pouze 1 
návrh projektu a ten by měl být doplněn unikátním seznamem podporovatelů (tedy podporovatel se 
nemůže objevit na více návrzích). 

Pro rok 2016, vzhledem k zavádění celého postupu a kratší doby pro podání návrhů projektů, bude 
počet podporovatelů snížen na 30 podporovatelů. 

 

FÁZE II - KONTROLA A ÚPRAVA NÁVRHŮ PROJEKTŮ 

Jakmile budou návrhy projektů shromážděny, bude (průběžně) provedena jejich kontrola z hlediska 
splnění stanovených kritérií (viz „základní kritéria a pravidla“ výše). Tato kontrola bude prováděna 
příslušnými pracovníky MěÚ Litoměřice.  
 
S ukončením procesu kontroly provede pracovník MěÚ zápis o výsledku kontroly a tento s případným 
komentářem uveřejní na portálu určeném pro jejich zveřejňování. V případě, že návrh projektu 
nebude splňovat některé z kritérií (např. opatření bude zasahovat do jiného, městem nevlastněného 
pozemku), může předkladatel inicializovat, prostřednictvím kontaktu zde uvedeného, osobní schůzku 
s cílem odstranit veškeré nedostatky či objasnit nesrovnalosti návrhu tak, aby všechna kritéria 
splňoval a mohl být zařazen do hlasování. 
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Výše uvedený proces platí i v případě kontroly návrhu projektu investičními techniky MěÚ, kdy bude 
ověřována reálnost rozpočtu (vlastní investice, projektová dokumentace apod.). V případě, že 
pracovníci MěÚ dojdou k závěru, že navrhovaný rozpočet je podhodnocený, neobsahuje některé 
důležité položky, respektive neodpovídá ceníku stavebních prací ap., bude projekt vyřazen. V rámci 
osobní schůzky však bude možné rozpočet upravit na základě navržených doporučení. Pokud 
předkladatel nebude s úpravou rozpočtu souhlasit, bude to důvod pro vyřazení projektu z hlasování.  
 
Z jednání s předkladatelem projektu bude sepsán protokol shrnující návrhy úprav projektu, resp. 
odůvodnění, proč byl projekt vyřazen z hlasování, a bude zaslán předkladateli na uvedený kontakt. 
Předkladatel ručí za správnost kontaktních údajů. 
 
Pokud návrh projektu projde úspěšně touto formální kontrolou, má se za to, že projekt splňuje 
stanovená kritéria, je realizovatelný a může být zařazen do hlasování. 
 
 
FÁZE III - HLASOVÁNÍ NA FÓRU ZDRAVÉHO MĚSTA (FZM) 

Po ukončení formální kontroly návrhů projektů budou tyto 
zveřejněny na webových stránkách města Litoměřice a 
prostřednictvím dalších informačních kanálů, jak je popsáno v části 
„Harmonogram“, bude zajištěna jejich medializace. 
 
Hlasování o předložených návrzích projektů bude probíhat v rámci Fóra Zdravého města. Na tomto 
setkání s veřejností, kde se definují hlavní problémy města Litoměřice, bude nutné projekty před 
vlastním hlasováním představit, a to formou prezentace projektu na info panelu, který bude umístěn 
ve vstupní hale Kulturního domu (s předkladateli budou dohodnuty detaily této prezentace v 
předstihu). Předkladatel bude mít následně možnost prezentace projektu v průběhu FZM, kdy 
předkladatel představí projekt v plénu během daného časového limitu s cílem přesvědčit přítomné o 
tom, proč by měl být podpořen právě tento projekt. 

 
Vlastní hlasování bude obdobné, jaké bylo využíváno pro podporu různých aktivit definovaných na 
FZM. Postup hlasování bude vždy představen na začátku FZM jeho moderátorem. Výsledky hlasování 
budou představeny hned na FZM. 
 
V případě, že dva návrhy obdrží stejný počet hlasů a součet jejich celkových nákladů bude přesahovat 
stanovenou max. částku (tj. nebude možné realizovat oba projekty najednou), bude v průběhu FZM 
vyhlášeno 2. kolo. Vítězný návrh bude ten, který obdrží větší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů 
v 2. kole rozhodne los. 
 
 
FÁZE IV - REALIZACE PROJEKTU 

Poslední fáze zahrnuje projektovou a administrativní (stavební povolení apod.) přípravu projektu 
a jeho vlastní realizaci. Předkladatel vítězného projektu bude na schůzce se zástupci MěÚ seznámen s 
dalším postupem. Ten bude zahrnovat zejména: 
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• dopracování návrhu a zpracování projektové dokumentace, event. dalších podkladů 

• projednání projektu (opatření) v místě jeho realizace (jedná se o standardní projednání 
investice dle metodiky Zdravých měst) a případné úpravy projektové dokumentace 

• podání žádosti o vydání stavebního povolení (či ekvivalentu dle typu opatření) 

• zahájení vlastní realizace 

V průběhu realizační fáze bude předkladatel průběžně informován o postupu a případných změnách, 
ke kterým se bude mít možnost vyjádřit. 

DŮLEŽITÉ: Projekt/y, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stávají součástí investic 
realizovaných městem Litoměřice, které za jejich realizaci přebírá veškerou odpovědnost. 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

 Nevyčerpání alokované částky 

V případě, že stanovená částka na příslušný rok nebude vyčerpána, budou nevyužité finanční 
prostředky vráceny zpět do rozpočtu. Nevyužitá částka tedy nebude navyšovat finanční limit na 
následující rok.  
  
 Vícenáklady 

V případě, že v průběhu realizace projektu (opatření) dojde k navýšení nákladů (tzv. vícenáklady), 
jsou tyto neseny rozpočtem města Litoměřice a řídí se smlouvou mezi městem Litoměřice a 
dodavatelem, příp. dalšími relevantními dokumenty či směrnicemi. 
 
 Pilotní realizace 

Postup popsaný v tomto dokumentu odráží současné znalosti o procesech participativního 
rozpočtování a zkušenosti, které má město Litoměřice s procesy zapojování veřejnosti. Dle 
dostupných informací se jedná o první snahu, jak tyto postupy propojit a využít předností obou z 
nich. Pracovní skupina usilovala o maximální kvalitu předkládaného dokumentu. Je si však vědoma, 
že teprve praktická aplikace zde navrženého postupu poukáže na nové otázky, které bude třeba 
vyřešit a následně tato řešení přetvořit do nové, na reálných zkušenostech založené, metodiky. 
 
 
Více informací a příkladů aplikace procesu participativního rozpočtování naleznete na webových 
stránkách http://www.participativnirozpocet.cz.  
 
 

http://www.participativnirozpocet.cz/
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    Návrhy k projednání v ZM dne 10.12.2015 

Předkládá: OSNMMaLH 

majetkové záležitosti: 

Záměry: 
20.Prodej pozemku parc. č. 416 o vým ěře 1170 m2 (zahrada) v k.ú. Čeřeništ ě 
Žadatel:  J.R,Ústí nad Labem 

Odůvodnění: Žadatel je vlastníkem sousedního pozemku, včetně rekreační chatky (parc.č. 417). 
Žádaný pozemek užívá bez právního důvodu, proto žádá o pronájem nebo odprodej. 

Stanovisko LH: Nesouhlasí s pronájmem ani s prodejem. Pozemek je potřebný pro dopravu dřeva. 
V současné době je zařazen do LHP a parc.č. 416 (zahrada) bude změněna na kulturu les. 

Projednáno v MK dne 17.08.2015  s tím, že tento bod byl odložen za účelem místního šetření. 

Místní šetření za účasti členů MK a správce LH  

Na základě stanoviska LH byla stanovená hranice možného pachtu (dříve nájem) s tím, že smlouva 
bude s žadatelem uzavřena poté, co provede odstranění části neoprávněně oplocené zahrady, kterou 
žadatel oplotil bez právního důvodu. Dále bylo zjištěno, že žadatel na pozemku ve vlastnictví Města 
vybudoval stavbu (kůlna) cca 10 m2. Stavba se nachází na části pozemku, která by mohla být 
předmětem pachtu. 
Stanovisko OSNMM: Dořešit odstranění oplocení z neoprávněně užívané části pozemku.  
Projednáno v MK dne 23.11.2015 hlasováním: pro:6 proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje pouze pronájem (pacht) části pozemku. 

Návrh na usnesení: 
ZM neschvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 416 o vým ěře 1170 m2 (zahrada) v k.ú. 
Čeřeništ ě. 

 

21. Prodej pozemku parc. č. 1151/1 o vým ěře 991 m2 (zahrada) a parc. č. 1151/2 (zast.plocha)  
o vým ěře 19 m2 v k.ú. Pokratice 
Žadatel: M.I., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatelka vlastní stavbu bez č.p. – jiná stavba (chatka) na pozemku parc.č. 1151/2, 
pozemek parc.č. 1151/1 - zahrádku užívá na základě nájemní smlouvy. Z důvodu plánovaných 
investic (nové oplocení, oprava zděné chaty) žádá o odkoupení pozemků. 
Stanovisko OÚRM: Dle územně plánovací dokumentace jsou pozemky vedeny v lokalitě 14 – 
Štampův mlýn, pozemky jsou zařazeny do ploch BI – Bydlení individuální v RD – městské. 
Stanovisko SNMM: Žadatelka byla upozorněna na cenu pozemků související s platným ÚP (stavební 
pozemky). Souhlasí s projednáním žádosti.   
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Projednáno v MK dne 23.11.2015 hlasováním: pro:6 proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje prodej 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 1151/1 o vým ěře 991 m2 ( zahrada) a parc. č. 
1151/2 (zast.plocha) o vým ěře 19 m2 v k.ú. Pokratice. 

 
 
22. Prodej pozemku parc. č. 1009/5 o vým ěře 77 m2 včetně stavby bez č.p. v k.ú. Litom ěřice 
(nezapsaný odd ěl. geometr. plán) 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Kontrolou bylo zjištěno, že se jedná o stavbu, která je využívaná, jako garáž s tím, že 
tato stavba je vedena jako součást pozemku parc.č. 1009/3, na kterém se nachází také víceúčelová 
stavba č.p. 53 (kino Máj). Oddělovacím geometrickým plánem byl tento pozemek rozdělen  
a zaměřena garáž na nové parcele č. 1009/5. Ke garáži je jediný přístup, a to přes pozemek parc.č. 
1004 z ul. Osvobození, který však není v majetku města. 
Stanovisko OÚRM: Není připomínek ani námitek. 
Stanovisko MKZ: Jde o nepotřebný majetek, který není využíván.     
Projednáno v MK dne 23.11.2015 hlasováním: pro:6 proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje prodej. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 1009/5 o vým ěře 77 m2 včetně stavby bez č.p. 
v k.ú. Litom ěřice (nezapsaný odd ěl. geometr. plán). 

 



 

3 

 

23. Prodej pozemku parc. č. 917/1 o vým ěře 176 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: manželé Ing. J. a V.B., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníky stavby- garáže (stojící na pozemku parc.č. 917/4), s tím, že jsou 
také spoluvlastníky sousedních nemovitostí včetně Hotelu Roosewelt. Ke stavbám na parc.č. 917/5  
a 911 mají vlastníci od roku 1994 přes pozemek parc.č. 917/1 zřízenou služebnost (věcné břemeno - 
právo chůze a jízdy). Garáž kupovali později a k ní není VCB zřízeno, z tohoto důvodu žádají  
o odkoupení pozemku parc.č. 917/1.  
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je ÚP jsou uvedené pozemky 
vedeny v ploše BH-Bydlení hromadné. Upozorňují na zřízení služebnosti – právo chůze a jízdy, tak 
aby byla zachovaná současná přístupnost jednotlivých objektů a pozemků. 
  
Stanovisko OSNMM: V rámci legalizace stavby trafostanice bude zřízena také služebnost - právo 
chůze a jízdy ve prospěch parc.č. 917/2, jejíž součástí je tato trafostanice, pro jejího vlastníka - 
Vězeňskou službu ČR (ZM 10.12.2015 bod.č. 25). Žadatelé byli informováni, že Město by jim prodalo 
pozemek zatížený uvedenou služebností a souhlasí. 
 
Projednáno v MK dne 23.11.2015 hlasováním: pro:6 proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje prodej. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 917/1 o vým ěře 176 m2 (zahrada) v k.ú. 
Litom ěřice. 

 

 
24. Prodej části pozemku parc. č. 2962/4 o vým ěře cca 9 m 2 (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
(nutný odd ěl. geometr. plán) 
Žadatel: Ing. V.F., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Kvůli odstranění nesouladu v katastru nemovitostí (ke stavbě garáže nebyla předložena 
listina dokládající existenci stavby), vlastník stavby (žadatel) požádal SÚ o dořešení, přičemž bylo 
zjištěno, že stavba je větší než původní projekt a stojí zčásti na pozemku ve vlastnictví Města. 
Projednáno v MK dne 23.11.2015 hlasováním: pro:6 proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje prodej. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zám ěr prodeje části pozemku parc. č. 2962/4 o vým ěře cca 9 m 2  v k.ú. Litom ěřice 
(nutný odd ěl. geometr. plán). 
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Prodeje: 
 
25. Prodej pozemku parc. č. 917/2 o vým ěře 47 m2 v k.ú. Litom ěřice a z řízení služebnosti – práva 
chůze a jízdy ve prosp ěch Vězeňské služby ČR 
Žadatel: Vězeňská služba ČR, Praha, IČO: 00212423 

Odůvodnění: Žadatel je vlastníkem stavby trafostanice – náhradního zdroje elektrické energie.  
Na pozemek má nájemní smlouvu na dobu určitou z důvodu připravovaného prodeje. Přístup  
ke stavbě je zajištěn pouze přes pozemek parc.č. 917/1 v k.ú. Litoměřice, který je také jediným 
přístupem k sousedním garážím a k hotelu Roosevelt. (viz. předchozí bod č. 23 – záměr prodeje 
pozemku). 
 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je ÚP včetně změn, jsou 
pozemky vedené v ploše BH – bydlení hromadné, k prodeji není námitek, pouze upozornění  
na zachování přístupu, zřízení služebnosti – právo chůze a jízdy k jednotlivým objektům. 
Stanovisko OSNMM: Na pozemku parc.č. 917/1 v k.ú. Litoměřice je zřízeno věcné břemeno – právo 
chůze a jízdy pro sousední nemovitost (hotel Roosevelt), vlastník další nemovitosti (garáže) - parc.č. 
917/4 nemá zřízeno VCB a projevil zájem odkoupit předmětný pozemek parc.č. 917/1. Doporučujeme 
zároveň s prodejem pozemku pod stavbou – parc.č. 917/2, zřídit pro Vězeňskou službu ČR věcné 
břemeno chůze a jízdy přes pozemek parc.č. 917/1 a následně řešit se zájemcem prodej tohoto 
pozemku. Zájemce se zatížením pozemku souhlasí.  

Projednáno v MK dne 17.08.2015 hlasováním:  pro:5            proti:0                zdržel se:0 
MK doporučuje schválit záměr prodeje včetně zřízení služebnosti. 

Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 17.09.2015 pod bodem 179/7/2015. 
Zveřejněno na ú řední desce: od 16.10.2015 do 2.11.2015 není p řipomínek ani námitek  
Znalecký posudek č. 2094-15    36.930,- Kč 
 
Návrh na usnesení: 

a) ZM schvaluje  prodej pozemku parc. č. 917/2 o vým ěře 47 m2 (zast. plocha) v k.ú. 
Litom ěřice za cenu dle znaleckého posudku 36 930,- K č Vězeňské služb ě ČR, IČO: 
00212423,Praha, a za uhrazení náklad ů za vypracování znal. posudku ve výši 2 000,- K č 
a správního poplatku za vklad práva do katastru nem ovitostí. 

b) ZM schvaluje  z řízení služebnosti - práva ch ůze a jízdy k tíži pozemku parc. č. 917/1 
v k.ú. Litom ěřice ve prosp ěch pozemku 917/2; smlouva bude uzav řena s vlastníkem 
pozemku V ězeňskou službou ČR, IČO: 00212423,  Praha, a to za jednorázovou náhradu 
ve výši 10 000,- K č + DPH 21 % a uhrazení správního poplatku za vklad práva do 
katastru nemovitostí. 
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26. Prodej pozemku parc. č. 278/3 o vým ěře 50 m2 (zast. plocha) a parc. č. 278/4 o vým ěře 200 m2 
(zast. plocha)  v k.ú. Litom ěřice  
Žadatel: manželé J. a  J.P., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníky staveb na žádaných pozemcích. Stavba s č.p. 291 kde provozují 
taneční školu stojí na dvou pozemcích, jedním je žádaný pozemek parc.č. 278/4 a druhým pozemek 
parc.č. 278/13 (vlastnictví Biskupství litoměřického). Na pozemku parc.č. 278/3 se nachází vedlejší 
stavba. Pozemky v majetku města užívají žadatelé na základě nájemní smlouvy. Dále pro zajištění 
přístupu k nemovitostem, parkování a zázemí pro návštěvníky taneční školy žádají o část pozemku 
parc.č. 278/8 (dle přiloženého nákresu).  
Stanovisko OÚRM: Pozemky jsou v historickém jádru města – památková rezervace. Jedná se  
o území, které je pohledově i provozně velmi exponované. Pod částí těchto pozemků vede tunel 
bývalé železniční trati. Současný stav území není uspokojivý. Město Litoměřice má již řadu let 
zpracovanou urbanistickou analýzu, jde o revitalizaci bývalé klášterní zahrady a její zpřístupnění 
veřejnosti, pěší propojení ulic Winterova a Mezibraní, s možností zpřístupnění želez. tunelu. 
Dokumenty počítají s postupnou úpravou zanedbaných ploch a s odstraněním drobných staveb 
(garáže). Z výše uvedených důvodů nesouhlasí s prodejem žádaných pozemků.     
Projednáno v MK dne 17.08.2015 hlasováním  pro:1  proti:3  zdržel se:2 
Nedoporučuje záměr prodeje pozemků parc.č. 278/3 o výměře 50 m2 (zast.plocha), 278/4 o výměře 
200 m2 (zast.plocha) a části pozemku parc.č. 278/8 (zast.plocha)- nutný odděl. geometr. plán, vše 
v k.ú. Litoměřice.               
Hlasováním  pro:4  proti:1  zdržel se:1 
Doporučuje záměr prodeje pozemků parc.č. 278/3 o výměře 50 m2 (zast.plocha) a 278/4 o výměře 
200 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice. Prodej pozemku parc.č. 278/8 MK nedoporučila. 
 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 17.09.2015 pod bodem 180/7/2015. 
Zveřejněno na ú řední desce: od 16.10.2015 do 2.11.2015 není p řipomínek ani námitek  
Cena pozemku dle znalec.posudku č. 69/532/15 
Parc.č. 278/3 – garáž                          57 780,- Kč 
Parc.č. 278/4 – taneční škola            185 760,- Kč 
Celkem                                              243 540,- Kč 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemk ů parc.č. 278/3 o vým ěře 50 m2 (zast. plocha), a parc. č. 278/4  
o vým ěře 200 m2 (zast. plocha)  v k.ú. Litom ěřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
243 540,- Kč manželům J. a J.P., Litom ěřice a za podmínky uhrazení náklad ů na vypracování 
znaleckého posudku ve výši 3 872,- K č a správního poplatku za vklad práva do katastru 
nemovitostí.   
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27. Prodej pozemku parc. č. 69 o vým ěře 374 m2 (zast. plocha) v četně stavby s č.p. 263 v k.ú. 
Litom ěřice 
Žadatel: P.S., Litoměřice  
 
Odůvodnění: Jedná se o nevyužívanou budovu (kulturní památka), která je zadní částí přistavěná 
k hradbám, s přístupem přes zahradu z Tyršova náměstí, s možností napojení na veškeré inženýrské 
sítě. Poslední využití nemovitosti – nebytová, administrativní budova. 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace je uvedený pozemek veden v ploše 
SC.2 – Smíšené využití celku města II. Lokalita 100 MPR (městská památková rezervace). 
V současné době není známa finální koncepce revitalizace areálu bývalého pivovaru a sousedních 
veřejných prostranství, včetně Tyršova náměstí. Nelze do doby vyhotovení uvedené koncepce prodej 
výše uvedené nemovitosti doporučit. 
Cena nemovitosti: 
Znalecký posudek č. 45/510/15 vyhláškový        1.300 670,- Kč  
Projednáno v MK dne 17.08.2015 Hlasováním  pro:5  proti:0  zdržel se:1 
Doporučuje prodej i přesto, že není koncepce revitalizace. 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 17.09.2015 pod bodem 182/7/2015. 
Zveřejněno na ú řední desce: od 16.10.2015 do 2.11.2015 není p řipomínek ani námitek  
Projednáno v RM dne 8.10.2015 č. usnesení 725/28/2015, kterým byl schválen výběr vítězného 
uchazeče formou veřejné licitace dle schváleného licitačního řádu. 
  
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej nemovité v ěci - pozemku parc. č. 69 o vým ěře 374 m2 (zast. plocha) v četně 
stavby s č.p. 263 v k.ú. Litom ěřice za cenu smluvní ve výši 2 070 000,-K č P.S., Litom ěřice a za 
uhrazení správního poplatku za vklad práva do katas tru nemovitostí.   
 

 



 

7 

 

28. Prodej pozemku parc. č. 2355/140 o vým ěře 736 m2 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: manželé Ing. J. a Mgr. V.T., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Odbor ÚR zadal zpracování projektové dokumentace na výstavbu komunikace, 
chodníků, veřejného osvětlení, plynovodu, dešťové kanalizace, kanalizačních a vodovodních přípojek 
pro lokalitu mezi ulicemi Višňová, K Radobýlu a Jasanová v Litoměřicích – Pokraticích. Nová ulice 
nemá zatím přidělený název – pracovní je Jasanová.  
Rozdělením parcely č. 2355/1 o celkové výměře 9309 m2 vzniklo 7 stavebních parcel  
o výměrách: 736, 689, 1218, 757, 717, 774 a 763 m2, celkem 5 654m2 (nezapsaný oddělovací 
geometrický plán).     
Výše uvedený pozemek byl bezúplatně převeden na město v roce 2004 od ČR- Pozemkového fondu 
za účelem zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení. Parcelu č. 2355/18  
o výměře 510 m2 město získalo na základě směnné smlouvy v roce 2014 s tím, že je zde plánovaná 
výstavba komunikace.                                                                                                                                                                
Odhad stavebních nákladů na vybudování infrastruktury je ve výši cca. 8 800 tis. Kč., lze tedy zahájit 
tento prodej pozemků s vyvolávací cenou cca 1 556Kč/m2.  
Záměr OÚRM je získat část finančních prostředků prodejem nezasíťovaných pozemků s tím, že by se 
město smlouvou o spolupráci zavázalo provést do 12/2016 výstavbu komunikace, dešťovou a 
splaškovou kanalizaci, vodovod, středotlaký plynovod, rozvody a stožáry veřejného osvětlení.  Prodej 
pozemků s vložením práva do katastru nemovitostí musí být uskutečněn do konce roku 2015, kdy 
nejsou stavební pozemky zatíženy 21% DPH na základě regulativu pro výstavbu RD v této lokalitě 
(podmínek výstavby).  
Projednáno v MK dne 8.06.2015: hlasováním  pro:7  p roti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje schválit zám ěr prodeje ve řejnou licitací. 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 25.06.2015 pod bodem 148/6/2015. 
Zveřejněno na ú řední desce: od 1.10.2015 do 22.10.2015 není p řipomínek ani námitek  
Projednáno v RM dne 25.09.2015 pod č. usnesení 699/27/2015, kterým byl schválen výběr vítězného 
uchazeče formou veřejné licitace dle schváleného licitačního řádu. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2355/140 o vým ěře 736 m2 v k.ú. Litom ěřice za ú čelem 
výstavby RD dle regulativu manžel ům Ing. J. a Mgr. V.T., Litom ěřice za cenu smluvní 
1 277 696,- Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do ka tastru nemovitostí. Zárove ň 
schvaluje z řízení předkupního práva ve prosp ěch m ěsta Litom ěřice na dobu ur čitou, do vydání 
kolauda čního souhlasu na RD.  
 

 
 
 
 
29. Prodej pozemku parc. č. 2355/141 o vým ěře 687 m2 v k.ú. Litom ěřice  
Žadatel: manželé H. a Š.P., Litoměřice 
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Odůvodnění: dtto  
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2355/141 o vým ěře 687 m2 v k.ú. Litom ěřice za ú čelem 
výstavby RD dle regulativu manžel ům H. a Š. P., Litom ěřice za cenu smluvní 1 082 712,- K č a 
uhrazení správního poplatku za vklad práva do katas tru nemovitostí. Zárove ň schvaluje z řízení 
předkupního práva ve prosp ěch m ěsta Litom ěřice na dobu ur čitou, do vydání kolauda čního 
souhlasu na RD.  
 

 
 
 
30. Prodej pozemku parc. č. 2355/142 o vým ěře 1218 m2 v k.ú. Litom ěřice  
Žadatel: manželé M. a M.K., Litoměřice 
Odůvodnění: dtto  
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2355/142 o vým ěře 1218 m2 v k.ú. Litom ěřice za ú čelem 
výstavby RD dle regulativu manžel ům M. a M.K., Litom ěřice za cenu smluvní 2 114 448,- K č a 
uhrazení správního poplatku za vklad práva do katas tru nemovitostí. Zárove ň schvaluje z řízení 
předkupního práva ve prosp ěch m ěsta Litom ěřice na dobu ur čitou, do vydání kolauda čního 
souhlasu na RD.  

 
31. Prodej pozemku parc. č. 2355/143 o vým ěře 757 m2 v k.ú. Litom ěřice  
Žadatel: M.Š.,Bohušovice nad Ohří 
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Odůvodnění: dtto  
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2355/143 o vým ěře 757 m2 v k.ú. Litom ěřice za ú čelem 
výstavby RD dle regulativu M.Š., Bohušovice nad Oh ří za cenu smluvní 1 435 272,- K č a 
uhrazení správního poplatku za vklad práva do katas tru nemovitostí. Zárove ň schvaluje z řízení 
předkupního práva ve prosp ěch m ěsta Litom ěřice na dobu ur čitou, do vydání kolauda čního 
souhlasu na RD.  

 

 
32. Prodej pozemku parc. č. 2355/144 o vým ěře 717 m2 v k.ú. Litom ěřice  
Žadatel: pan J.K., Litoměřice a V.R., České Kopisty   
Odůvodnění: dtto  
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2355/144 o vým ěře 717 m2 v k.ú. Litom ěřice za ú čelem 
výstavby RD dle regulativu J.K., Litom ěřice a V.R., České Kopisty  za cenu smluvní 1 187 352,- 
Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do ka tastru nemovitostí. Zárove ň schvaluje 
zřízení předkupního práva ve prosp ěch m ěsta Litom ěřice na dobu ur čitou, do vydání 
kolauda čního souhlasu na RD.  

 
 

 
 
33. Prodej pozemku parc. č. 2355/145 o vým ěře 774 m2 v k.ú. Litom ěřice  
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Žadatel: manželé M. a A.S., Litoměřice 
Odůvodnění: dtto  
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2355/145 o vým ěře 774 m2 v k.ú. Litom ěřice za ú čelem 
výstavby RD dle regulativu manžel ům M. a A.S., Litom ěřice za cenu smluvní 1 359 144,- K č a 
uhrazení správního poplatku za vklad práva do katas tru nemovitostí. Zárove ň schvaluje z řízení 
předkupního práva ve prosp ěch m ěsta Litom ěřice na dobu ur čitou, do vydání kolauda čního 
souhlasu na RD.  

 
 
 
34. Prodej pozemk ů parc.č. 196/53 o vým ěře 18 m2 (stavební), parc. č. 196/14 o vým ěře 202 m2 
(orná)  a 194/39 o vým ěře 39 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice  
Žadatel: J.F. a J.F., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Jedná se o dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům, kdy nebyla  
do katastru zapsána hospodářská smlouva z r. 1978 o převodu pozemků mezi MNV  
a ČSAD. Dřívější vlastníci RD  v Litoměřicích, manželé F. (rodiče žadatelů), požádali Město o 
odkoupení části zahrady. V té době probíhala v katastru digitalizace katastrálního operátu v k.ú. 
Pokratice. Majetková komise o záměru prodeje jednala 20.04.1998, v souvislosti s řešením 
duplicitního vlastnictví s p. P. ohledně pozemku parc.č. 196/14. 
V roce 2004 pan F. požádal Město Litoměřice o uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům, 
s tím, že je užívá v dobré víře od roku 1982 a zároveň podal žalobu na určení vlastnictví. MK 
14.06.2004 z důvodu probíhajícího soudního řízení záležitost odložila. Žaloba byla Okresním soudem 
v Litoměřicích zamítnuta. Dne 7.02.2005, podané odvolání vzal žalobce zpět a s ním i celou žalobu; 
krajský soud rozsudek okresního soudu zrušil a řízení zastavil dne 22.01.2008. 
Stanovisko právního úseku: Jak správně popsal celou situaci ve svém rozsudku Okresní soud 
v Litoměřicích, k vydržení vlastnického práva nedošlo; pan F. byl nejpozději v roce 1997, když 
nemovitosti kupoval (od ČSAD) seznámen s tím, že část zahrady, kterou užívá je ve vlastnictví Města, 
proto také žádal o prodej. Zcela nelogicky podal žalobu, kde tvrdil vydržení. Křivdu spatřuje v údajném 
pochybení MNV, ale Město Litoměřice není jeho právním nástupcem a za nezapsání HS nezodpovídá.   
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s prodejem, u pozemku parc.č. 196/14 pouze části, z důvodu úpravy 
komunikace- možnost vybudování chodníku v šíři 1,20 m.       
Stanovisko OSNMM: Město Litoměřice při soudním jednání zastupovala advokátní kancelář Mgr. A. 
Pro dořešení majetkoprávních vztahů se současnými vlastníky doporučujeme prodej pozemků za ceny 
platné v roce 2008. 
Darovací smlouvou dne 11.11.2009 přešlo vlastnické právo k RD a souvisejícím pozemkům  
na J.F. a J.F. (syn a dcera každý ½). 
Projednáno v MK dne 23.03.2015 hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje prodej za ceny platné v roce 2008 
Projednáno v ZM dne 9.04.2015 s tím, že bylo doporučeno nové projednání v MK za účasti původních 
a současných vlastníků. 
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Nové stanovisko OÚRM: Trvají na původním rozhodnutí – možná výstavba chodníku. 
 
Projednáno v MK dne 8.06.2015 
Stanovisko p. F. st.: Předložil plnou moc pro zastupování současných vlastníků v této věci, dále předal 
předsedovi komise kopie dokladů, které se týkají převodu pozemků od J.Š. na MNV, přechod na p. P. 
(dcera) a notářský zápis, který s ní dne 19.11.1997 uzavřelo Město (vyřešení duplicitního vlastnictví). 
Dále sdělil MK svůj pohled na celou záležitost ve věci údajného pochybení MNV a Města Litoměřice 
při převodu a zápisu předmětných pozemků. 
Právní úsek: Pan F. ve svém vystoupení na MK neuvedl žádné nové skutečnosti. Jeho obvinění Města 
z pochybení jsou nesmyslná. V době kdy k událostem došlo, byl právníkem ČSAD, které  
ve vydržení vlastnického práva mohlo být úspěšné, jak v rozsudku uvedl i okresní soud. Pan F. 
napadá také dohodu o narovnání mezi Městem a p. P., tvrdí, že bylo za pozemky zaplaceno dvakrát, 
přičemž ignoruje, že v případě neuzavření dohody by Město čekal vleklý soudní spor. Obvinil i geodety 
vytyčující stavební parcely, zkrátka každého kromě sebe. Právní úsek neshledává žádný důvod, proč 
by neměly být předmětné pozemky prodány za současné ceny a proč by neměli vlastníci domu, kteří 
pozemky ve vlastnictví Města užívají uhradit nájemné (bezdůvodné obohacení).     
Hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 

MK doporučuje: Záměr prodeje pozemku parc.č.196/53 o výměře 18 m2 a část pozemku parc.č, 
196/14 k.ú. Pokratice (nutný odděl. geometr. plán) s doporučením, že po schváleném záměru prodeje 
se nechají ocenit pozemky dle znal. posudku za ceny v roce 1997, 2008 a 2015 s tím, že tento záměr 
bude projednán znovu v MK dne 17.08.2015 pro doporučení ceny na následné zasedání ZM. 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 25.06.2015 pod bodem 140/6/2015. 
Zveřejněno na ú řední desce: od 14.07.2015 do 30.07.2015 není p řipomínek ani námitek  
Zhotoven odděl.geomet.plán č. 1353-143/2015 dle požadavku OÚRM (posunutí hranice pro budoucí 
chodník). 
Byl vypracován znalecký posudek - ceny pozemků v roce 1997, 2008 a 2015. 
Projednáno v ZM dne 17.09.2015: tento bod byl stažen za účelem doplnění zdůvodnění nižší ceny. 
Dne 30.09.2015 proběhlo jednání za účasti pana F. staršího, kde předložil písemné stanovisko, 
k jednotlivým bodům žádosti mu bylo odpovězeno. 
  
Návrh na usnesení: 
a) ZM schvaluje  prodej pozemk ů parc. č. 196/53 o vým ěře 18 m2 (stavební), parc. č. 196/14  
o vým ěře 202 m2 (orná)  a 194/39 o vým ěře 39 m2 (ost.plocha), vše v k.ú. Pokratice, za cenu dle 
znaleckého posudku stanovenou pro rok 1997, tedy 31 .460,- Kč, J.F. a J.F., Litom ěřice, do 
podílového spoluvlastnictví, za podmínky uhrazení n ákladů na vypracování odd ělovacího 
geometrického plánu ve výši 3.811,- K č, znaleckého posudku ve výši 3.993,- K č a uhrazení 
správního poplatku za vklad práva do katastru nemov itostí. Prodej se schvaluje za uvedenou 
cenu z toho d ůvodu, že v té dob ě město nebylo vlastníkem pozemk ů. 
 
nebo 
 
b) ZM schvaluje prodej pozemk ů parc.č. 196/53 o vým ěře 18 m2 (stavební), parc. č. 196/14  
o vým ěře 202 m2 (orná) a 194/39 o vým ěře 39 m2 (ost.plocha), vše v k.ú. Pokratice, za cenu dle 
znaleckého posudku stanovenou pro rok 2008, tedy 11 4.710 Kč, J.F. a J.F., Litom ěřice, do 
podílového spoluvlastnictví, za podmínky uhrazení n ákladů na vypracování odd ělovacího 
geometrického plánu ve výši 3.811,- K č, znaleckého posudku ve výši 3.993,- K č a uhrazení 
správního poplatku za vklad práva do katastru nemov itostí.  Prodej se schvaluje za uvedenou 
cenu z toho d ůvodu, že v tomto roce byl rozsudek okresního soudu zrušen a řízení zastaveno. 
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35. Prodej části pozemku parc. č. 2877/4 o vým ěře cca 20 m 2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice, 
uzav ření smlouvy o budoucí kupní smlouv ě a smlouvy o právu stavby podle stavebního 
zákona 
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035, Děčín  
 
Odůvodnění: Jedná se o přemístění trafostanice z objektu, který není v majetku žadatele. V současné 
době je trafostanice umístěna v bývalé octárně parc.č. 2863 v k.ú. Litoměřice. Jde o výstavbu nové 
trafostanice včetně stávajících kabelových rozvodů, které budou vytýčeny a přepojeny do rozvaděče 
NN nové TS. Oddělovací geometrický plán bude vyhotoven na základě skutečného zaměření stavby. 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace včetně změn je pozemek zařazen  
do ploch BH-Bydlení hromadné. V těchto plochách je mimo jiné přípustné umísťovat nezbytnou 
technickou vybavenost. Umístění TS není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací. 
Stanovisko OŽP: Podle zákresu je budoucí trafostanice v těsné blízkosti vzrostlých stromů  
z tohoto důvodu nesouhlasí s umístěním v tomto prostoru, současně upozorňují  
na skutečnost, že v této oblasti by umístění TS snížilo možnost výsadby zeleně včetně její údržby 
Projednáno v MK dne 8.06.2015 hlasováním:  pro:7            proti:0                zdržel se:0 
MK doporučuje, aby umístění stavby TS bylo předem odsouhlaseno OŽP s ohledem  
na jeho výše uvedené stanovisko. Doporučuje řešit stavbu TS formou smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě a souhlasem s umístěním stavby ve smyslu stavebního zákona. 
Na základě místního šetření byl přepracovaný mapový podklad pro umístění TS dle požadavku OŹP   
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 25.06.2015 pod bodem 142/6/2015. 
Zveřejněno na ú řední desce: od 14.07.2015 do 30.07.2015 není p řipomínek ani námitek  
Doporučená cena smluvní 1.300,- Kč/m2 
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Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2877/4 (ost.plocha) o vým ěře cca 20 m 2 v k.ú. 
Litom ěřice (nutný odd ěl. geometr. plán) za cenu smluvní ve výši 1 300,- K č/m2 uzav řením 
smlouvy o smlouv ě budoucí kupní a smlouvy o právu stavby dle stavebn ího zákona s ČEZ 
Distribuce, a.s., I ČO: 24729035, Děčín.   
 

 
 
36. Bezúplatný p řevod nemovitých v ěcí - staveb na pozemcích parc. č. 5227/26, 5227/28, 
5227/30, 5227/31, 5227/36, 5227/40, 5251/1, 5251/2, 5251/9, 5251/14, 5251/18, 5251/21, 5251/27 a 
5251/42 v k.ú. Litom ěřice, smlouva č.j. 6172/2015 s ČR - ÚZSVM,  Praha 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Město Litoměřice se stalo vlastníkem pozemků, na kterých se nachází stavby na základě 
souhlasného prohlášení č. 8-10/2013/NE-6440 uzavřeného na základě novely zákona č. 172/1991 
Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, jedná se o historický majetek Města 
v areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem. 
Stavby na uvedených pozemcích ve vlastnictví Města přešly na základě usnesení vlády č. 471 ze dne 
15.06.2015 z Ministerstva obrany na ÚZSVM, Rašínovo Nábřeží 390/42, Praha, jako nepotřebný 
majetek státu. Z tohoto důvodu lze realizovat bezúplatný převod do vlastnictví Města. 
Seznam požadovaných staveb: 

Parcelní 
číslo Název druhu pozemku Účetní hodnota  Výměra 

Číslo LV 
parcely 

5227/26 
Nepodsklepený jednopodlažní objekt - 
sklad    478 150,- Kč 245 1 

5227/28 dtto    478 150,- Kč 244 1 

5227/30 dtto    220 147,- Kč 120 1 

5227/31 dtto    220 147,- Kč 121 1 

5227/36 Dtto – přístřešek ESO  1 701 479,- Kč 3114 1 

5227/40 Dtto - trafostanice       50 918,- Kč  34 1 

5251/1 Dtto - přístřešek ESO  1 181 791,- Kč  3889 1 

5251/14 
Nepodsklepený dvoupodlažní objekt – 
strážní věž       50 000,- Kč  25 1 
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5251/18 
Nepodsklepený jednopodlažní objekt  
- sklad přístavek       67 538,- Kč 157 1 

5251/21 Dtto – administrativní zděná budova     105 822,- Kč 45 1 

5251/2 Dtto – přístřešek ESO  1 191 785,- Kč 1523 1 

5251/27 Dtto – sklad PHM       51 199,- Kč 49 1 

5251/42 Dtto – výdejna PHM     343 024,- Kč 32 1 

5251/9 Dtto – přístřešek ESO    681 000,- Kč 2425 1 

      

Odbor územního rozvoje připravuje společně se Společností Petra Parléře, o.p.s. veřejnou 
architektonickou soutěž o ideový návrh revitalizace výše uvedeného zájmového území. Dle platné 
územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán města Litoměřice, včetně jeho změn se tento 
areál nachází v zastavěném území a patří do území přestavbového (transformačního). 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje smlouvu č. 6172/2015 o bezúplatném p řevodu vlastnického práva k nemovitým 
věcem – stavbám na pozemcích parc. č. 5227/26, 5227/28, 5227/30 a 5227/31, 5227/36, 5227/40, 
5251/1, 5251/2, 5251/9, 5251/14, 5251/18, 5251/21, 5251/27 a 5251/42, vše  v k.ú. Litom ěřice 
uzavíranou s ČR ÚZSVM, IČO: 69797111, Praha.  

 
 
37. Bezúplatný p řevod nemovitých v ěcí - staveb na pozemcích parc. č. 5251/6 a 5251/7 v k.ú. 
Litom ěřice, smlouva č.j. 6103/2015 s ČR ÚZSVM, Praha 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Město Litoměřice se stalo vlastníkem pozemků, na kterých se nachází stavby na základě 
souhlasného prohlášení č. 8-10/2013/NE-6440 uzavřeného na základě novely zákona č. 172/1991 
Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, jedná se o historický majetek Města 
v areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem. 
Stavby na uvedených pozemcích ve vlastnictví Města přešly na základě usnesení vlády č. 471 ze dne 
15.06.2015 z Ministerstva obrany na ÚZSVM, Rašínovo Nábřeží 390/42, Praha, jako nepotřebný 
majetek státu. Z tohoto důvodu lze realizovat bezúplatný převod do vlastnictví Města. 
 
Seznam požadovaných staveb: 
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SO č.043 – tělocvična (parc.č. 2551/6) výměra 663 m2, jednopodlažní nepodsklepený objekt, střecha 
pultová, napojení na vodovod a kanalizaci, hodnota účetní evidence 2  027 963,- Kč. 
SO č.026 – koupelna  (parc.č. 5251/7)  výměra 387 m2, jednopodlažní nepodsklepený objekt, střecha 
sedlová, napojení na vodovod a kanalizaci, hodnota účetní evidence 1 517 968,- Kč. 
Předmětem převodu jsou i věci movité (konstrukce na košíkovou, žebřiny, radiátory, podlahové krytiny 
bazén pro hloubkový ponor). 
Převáděné nemovité věci musí sloužit k podpoře veřejné sportovní a kulturní činnosti, nelze je 
využívat ke komerčním účelům, nelze je pronajímat, propachtovávat ani prodat, toto omezení je 
stanoveno na dobu 20 let.  
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje smlouvu č. 6103/2015 o bezúplatném p řevodu vlastnického práva k nemovitým 
věcem – stavbám na pozemcích parc. č. 5251/6 a 5251/7 v k.ú. Litom ěřice uzavíranou s ČR 
ÚZSVM, IČO: 69797111, Praha, s podmínkou, že p řeváděné nemovité v ěci budou po dobu 20 let 
sloužit k podpo ře veřejné sportovní a kulturní činnosti, nebudou využívány ke komer čním 
účelům, nebudou pronajaty, propachtovány ani zcizeny.  
 

 
 
38. Nákup nemovitých v ěcí - staveb v bývalém areálu „kasárna Pod Radobýlem “ v k.ú. 
Litom ěřice stojících na pozemcích parc. č. 5251/4, 5251/29, 5251/31, 5251/32, 5251/33 a 5251/34 
v k.ú. Litom ěřice a na pozemku parc. č. 5251/63 o vým ěře 24 m2 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: RM dne 8.10.2015 usnesením č. 731/28/2015 doporučuje ZM nákup staveb umístěných 
na pozemcích ve vlastnictví města od ČR ÚZSVM, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390, Praha. 
. 
Parc. číslo Druh pozemku LV pozemku Výměra LV stavby Cena stavby Kč Využití 

5251/4 

zastav
ěná plocha a nádvo

ří 

1 2659 60000 3 980 554,50 ubytovna  

5251/29 1 1211 60000 1 722 869,70 garáž 

5251/31 1 1840 60000 2 108 871,10 garáž 

5251/32 1 1840 60000 2 558 310,40 garáž 

5251/33 1 1842 60000 2 558 310,40 garáž 

5251/34 1 1841 60000 2 493 850,10 garáž 

 Popis stavebních objektů (SO)  
SO č. 030 – Administrativní a ubytovací budova se stává ze tří budov v půdorysu písmene U. 
Zastavěná plocha 2474 m2, třípodlažní, podsklepená, střecha je sedlová, napojení na dešťovou  
a splaškovou kanalizaci. 
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SO č.025 -  Garáž (parc.č. 5251/29) jednopodlažní nepodsklepený cihlový objekt. Zastavěná plocha 
1209 m2, střecha sedlová, není napojení na vodovod a kanalizaci. 
SO č.040 -  Garáž (parc.č. 5251/31) jednopodlažní nepodsklepený cihlový objekt. Zastavěná plocha 
1877 m2, střecha pultová, není napojení na vodovod a kanalizaci. 
SO č. 042 – Garáž (parc.č.5251/32) jednopodlažní nepodsklepený cihlový objekt. Zastavěná plocha 
1881 m2, střecha pultová, není napojení na vodovod a kanalizaci. 
SO č. 041 – Garáž (parc.č.5251/33) jednopodlažní nepodsklepený cihlový objekt. Zastavěná plocha 
1891 m2, střecha pultová, není napojení na vodovod a kanalizaci. 
SO č. 039 – Garáž (parc.č.5251/34) jednopodlažní nepodsklepený cihlový objekt. Zastavěná plocha 
1875 m2, střecha pultová, není napojení na vodovod a kanalizaci. 
Cena staveb byla určená na základě znaleckého posudku č.2257-791/2015 celkem 15 422 765,- Kč. 
 
RM dne 8.10.2015 usnesením č. 731/28/2015 doporučuje ZM také nákup pozemku, který se nachází 
pod stavbou skladu (výdejny PHM), která je ve vlastnictví ČR ÚZSM. Stavba stojí z části na pozemku 
ve vlastnictví města - parc.č. 5251/42 o výměře 32 m2. ZM pod bodem č.36 projedná smlouvu o 
bezúplatném převodu (stavby skladu) č. 6172/2015. 
Cena pozemku byla určena na základě znaleckého posudku č.2257-791/2015 ve výši 11.567,- Kč. 
Dopad do rozpočtu 2016 
Finanční prostředky jsou v rozpočtu 4202/4000. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje nákup nemovitých v ěcí - staveb stojících na pozemcích ve vlastnictví m ěsta 
Litom ěřice, a to parc. č. 5251/4, 5251/29, 5251/31, 5251/32, 5251/33 a 5251/34 a  pozemek parc. č. 
5251/63 o vým ěře 24 m2 , vše v k.ú. Litom ěřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
15 434 330,- Kč, od ČR ÚZSVM, IČO: 69797111,Praha (kupní smlouva č. 6026/2015 je přílohou 
orig. zápisu). 

 
 

 
 
39. Částečná revokace usnesení ZM č. 150/6/2015 ze dne 25.06.2015 - prodej pozemk ů parc. č. 
4008/5 o vým ěře 528 m2 a 4008/6 o vým ěře 72 m2

 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litom ěřice 
formou smlouvy o budoucí kupní smlouv ě 
Žadatel : PROFISTAV Czech s.r.o.,IČ: 27922430,Praha 2 
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Odůvodnění: Jedná se o opakovaný prodej. Záměr prodeje byl projednán a schválen ZM dne 
12.12.2013 usnesením č. 250/9/13. ZM usnesením č. 20/1/2014 ze dne 30.1.2014 schválilo: Prodej 
pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2

 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. 
Litoměřice za cenu smluvní ve výši 5 miliónů Kč. Tuto kupní cenu měl kupující uhradit dvěma 
splátkami, a to ½ ceny při podpisu KS a ½ ceny nejpozději do 1 roku. Současně měla být zřizena 
výhrada vlastnického práva ve smyslu § 2132 občanského zákoníku do uhrazení celé kupní ceny. ZM 
dne 13.03.2014 usnesením č. 55/2/14 neodsouhlasilo snížení kupní ceny dle požadavku kupujícího na 
4.200.000,-Kč. Dopisem ze dne 7.04.2014 nabízená kupní cena činila 3.500.000,- Kč. Žadatelé 
nakonec od prodeje z finančních důvodů odstoupili a ZM dne 24.07.2014 prodej zrušilo usnesením č. 
20/1/214.   
Stanovisko OÚRM: Prodej není v rozporu se záměry rozvoje města a taktéž není v rozporu s platnou 
územně plánovací dokumentací (ÚPD). Nemovitosti jsou zahrnuty do plochy s funkčním využitím pro 
veřejnou vybavenost (OV).  
Zveřejněno na úřední desce: od 10.01.2014 do 27.01.2014 není připomínek ani námitek 
Znalecký posudek č. 1999-14 ze dne 4.03.2014           6.054 610,- Kč  
Zveřejněno na úřední desce: od 9.06.2015 do 24.06.2015   
RM dne 25.09.2014 schválila prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6  
o výměře 72 m2

 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice formou veřejné licitace. 
Zveřejněno na úřední desce: od 10.01.2014 do 27.01.2014, není připomínek ani námitek. 
Minimální vyvolávací cena za uvedené nemovitosti činí 4.000.000,-Kč.  
Termín konání veřejné licitace byl 8.12.2014, žádný zájemce. 
Nová žádost: Od společnosti PROFISTAV Czech s.r.o, Vinohradská 2165/48, Praha 2, IČO: 279 22 
430, jednatel - Andrea Benešová, Podháj 2326/41, Banská Bystrica, SR, (doručovací adresa 
Třeboutice). 
Odůvodnění: Společnost má záměr zřídit v objektu dům s pečovatelskou službou (DPS)  
o kapacitě 80-100 lůžek, za nemovitosti nabízí 4.000.000,-Kč s tím, že by koupi a přestavbu 
financovala prostřednictvím dotačních projektů, bankovními úvěry či vlastními finančními zdroji. Jde  
o rekonstrukci celého objektu, která však bude probíhat na základě výsledku dotačního řízení  
o poskytnutí dotace z fondu EU, proto společnost požaduje uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě do konce června 2015, a to na dobu určitou do 25.12.2015. Pokud do té doby nebude 
uhrazena kupní cena (z dotace) od záměru odstupují.  
Zveřejněno na úřední desce od 9.06.2015 do 24.06.2015 
ZM dne 25.06.2015 pod bodem usnesení 150/6/2015 schválilo prodej pozemků parc.č. 4008/5  
o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2

 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice za kupní cenu 
4.000.000,-Kč společnosti PROFISTAV Czech s.r.o, Vinohradská 2165/48, Praha 2, IČO: 279 22 430, 
formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě s podmínkou úhrady celé kupní ceny do 25.12.2015  
a doložení poskytnutí dotace nebo úvěru na zřízení domu s pečovatelskou službou v prodávaných 
objektech. Kupní cena je stanovena s ohledem na to, že se jedná o nepotřebný majetek města, který 
je od 12.12.2013 nabízen k prodeji bez zájemců o koupi. 
Žádostí ze dne 18.11.2015  zájemce žádá o možnost prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy 
z důvodu nevyhlášení dotačního řízení a programů pro podporu sociálních služeb. Žadatel již 
zpracoval projektovou studii k rekonstrukci budovy k danému účelu, vede jednání s pojišťovnou, 
rekonstrukce bude finančně náročná a není možné bez finanční podpory fondů či spoluúčasti 
pojišťoven realizovat rekonstrukci. 
Dopad do rozpočtu: navýšení rozpočtu 2016  4802/4000  

Návrh na usnesení: 
ZM revokuje usnesení č. 150/6/2015 ze dne 25.06.2015 a schvaluje prodej p ozemků parc.č. 
4008/5 o vým ěře 528 m2 a 4008/6 o vým ěře 72 m2

 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litom ěřice  
za kupní cenu 4.000.000,-K č spole čnosti PROFISTAV Czech s.r.o,Praha 2, I ČO: 279 22 430, 
formou smlouvy o budoucí kupní smlouv ě s podmínkou úhrady celé kupní ceny do 30.06.2016 
a doložení poskytnutí dotace nebo úv ěru na z řízení domu s pe čovatelskou službou 
v prodávaných objektech. Kupní cena je stanovena s ohledem na to, že se jedná  
o nepot řebný majetek m ěsta, který je od 12.12.2013 nabízen k prodeji bez z ájemců o koupi. 
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40. Částečná revokace usnesení ZM č. 183/6/2014 ze dne 16.09.2014 - nákup pozemk ů parc.č. 
2721/2 o vým ěře 235 m2 a 2721/3 o vým ěře 867 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel:  ČD, a.s., Praha 
 
Odůvodnění: Odůvodnění: Město provádí revitalizaci „Litoměřice – Modernizace a dostavba autobusového 
nádraží“. Tento projekt vychází z významu tohoto prostoru při utváření celkového obrazu města, zejména pak 
z žádoucího zlepšení prostředí vstupu do historického jádra města.  
Stanovisko OÚRM: Z hlediska záměru rozvoje města není k nákupu pozemků připomínek ani námitek.  
Stanovisko Ing.arch.M.: Uvedené pozemky přiléhají k západní straně výpravní budovy železniční stanice 
Litoměřice – město. Pozemek č. 2721/2  je využíván jako přístupová komunikace k výpravní budově, plocha pro 
parkování osobních automobilů a jako přístupová pěší cesta k 1. nástupišti. 
Pozemek č. 2721/3 je využíván hlavně jako užitkové zahrádky. Stojí na něm také jedna dřevěná garáž.  
Oba tyto pozemky se významně podílí na utváření významného veřejného prostoru města. Okolí železniční 
stanice a autobusového nádraží je ze strany OÚRM věnována velká pozornost již od roku 2007. V roce 2011 byl 
dokončen projekt modernizace a dostavby autobusového nádraží a celého přednádražního prostoru.  
Urbanistická koncepce města předpokládá postupně upravit prostory a plochy východně od výpravní budovy jako 
plochy parkové navazující na stejně upravené předpolí hradeb. Vedle ploch pobytových s malebnou vyhlídkou na 
jižní a východní okraj historického jádra, zde bude zlepšeno pěší a cyklistické propojení centra města a 
Střeleckého ostrova. Získání uvedených pozemků do vlastnictví města tyto budoucí úpravy jistě usnadní. 
Doporučuje pozemky získat. 
Stanovisko OSNMM: Navrhovaná kupní cena je odvozená z odborného posouzení, které vychází z obvyklé ceny 
v dané lokalitě s navýšením dle schválených zásad Dozorčí rady Českých drah, a.s. 
(náklady na kolek k návrhu do KN, znalecký posudek a odděl. geometr. plán) v celkové výši 630.000,- Kč.     
Projednáno v MK dne 1.09.2014 
ZM dne 16.09.2014 pod bodem 183/6/2014 schválilo nákup pozemků. Při projednáváni KS bylo zjištěno, že 
vlastník pozemku požaduje od kupujícího zřízení věcného břemene (právo chůze) pro vlastníka sousední stavby 
(nádraží) Správa železniční dopravní cesty, st.org. Po mnoha jednáních bylo dohodnuto, že VCB bude zřízeno 
před podpisem KS. 
Nová navrhovaná kupní cena je 500.000,- Kč + DPH ( výsledná cena je tvořena z ceny obvyklé dle znal. posudku, 
včetně  nákladů na odděl. geometr. plán, administrativní režie a poplatku za vklad do katastru nemovitostí).  
Dopad do rozpočtu 2016 
Finanční prostředky jsou v rozpočtu 4202/4000 
 
Návrh na usnesení: 
ZM revokuje usnesení č. 183/6/2014 ze dne 16.09.2014 a schvaluje nákup po zemků parc.č. 
2721/2 o vým ěře 235 m2 a 2721/3 o vým ěře 867 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice dle 
odd ělovacího geometrického plánu č. 4169-231/13 za celkovou kupní cenu 500 000,-K č + DPH 
od spole čnosti České dráhy, a.s., I ČO: 70994226, Praha. 
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41. Prodej BJ č. 427/11 v dom ě č.p. 427/7 v ul. Hynaisova, k.ú. Pokratice dle schvá lených Zásad 
prodeje obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice 
Žadatel: OSNMM 
Odůvodnění: Jedná se o jednu ze dvou posledních neprodaných BJ v domě č.p. 427/7 v ul. 
Hynaisova, za kterou musí město přispívat do fondu oprav. RM schválila dne 25.09.2015 usnesením 
č. 701/27/2015 způsob prodeje obálkovou metodou. Uvedený kupující zvítězil s nejvyšší nabídkovou 
kupní cenou.  
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11. 1+kk 33,10 m2 559.001,-  Kč manželé K. 412 01 Litoměřice 
 
Návrh na usnesení:  
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 427/11, v dom ě č.p. 427 stojícím na pozemku parc. č. 
600/11 a souvisejících podíl ů ve výši 331/24703 na spole čných částech domu a pozemku v k.ú. 
Pokratice, manžel ům J. a N.K.Litom ěřice, za nejvyšší nabídkovou cenu 559.001,- K č a uhrazení 
správního poplatku za vklad práva do katastru nemov itostí.   
 
 
 
42. Prodej BJ č. 1753/1 v dom ě č.p. 1753/8 v ul. Mládežnická v k.ú. Litom ěřice dle schválených 
Zásad prodeje obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice. 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o poslední neprodanou BJ v domě č.p. 1753/8 v ul. Mládežnická, za kterou 
musí město přispívat do fondu oprav. RM schválila dne 25.09.2015 usnesením č. 701/27/2015 způsob 
prodeje obálkovou metodou. Uvedený kupující zvítězil s nejvyšší nabídkovou kupní cenou.  
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1. 2+1 60,43 m2 719.001,-  Kč manželé K. 412 01 Litoměřice 
 
Návrh na usnesení:  
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1753/1, v dom ě č.p. 1753 stojícím na pozemku parc. č. 
2563/118 a souvisejících podíl ů ve výši 6043/179851 na spole čných částech domu a pozemku 
v k.ú. Litom ěřice, manžel ům J.  a N.K. Litom ěřice za nejvyšší nabídkovou cenu 719.001,- K č a 
uhrazení správního poplatku za vklad práva do katas tru nemovitostí.   
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43. Zřízení věcného b řemene – služebnosti práva ch ůze a jízdy k části pozemku parc. č. 3363/1 
v k.ú. Litom ěřice  
Žadatel:  MUDr. J.B., Litoměřice 
 
Odůvodnění : Žadatelka je vlastníkem věci nemovité - parc.č. 3357/2, zastavěná plocha nádvoří 
včetně stavby garáže, v k.ú. Litoměřice. Město Litoměřice je vlastníkem pozemku parc.č. 3363/1 
ostatní plocha, zeleň. 
Část pozemku parc.č. 3363/1 užívá žadatelka jako jedinou přístupovou a příjezdovou cestu ke své 
garáži. Žadatelka žádá právní ošetření vjezdu do garáže věcným břemenem. 
Projednáno v RM 26.9.2014 pod č. usn. 703/07/2015 - schválení záměru zřízení věcného břemene.   
Jednorázová náhrada je stanovena podle sazebníku úhrad, který je součástí Zásad o zřizování 
věcných břemen na pozemcích v majetku Města Litoměřice schválených ZM dne 23.6.2005, která 
činní za zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy 10.000,- Kč + 21% DPH. Náklady  
na vyhotovení GP č.4338-205/2015 jsou 3630,- Kč. 
Dopad do rozpočtu města: 
není obsaženo ve schváleném rozpočtu, v případě schválení bude zahrnuto do příjmů z věcných 
břemen 
 
Návrh na usnesení:  
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene - služebnosti práva ch ůze a jízdy k části pozemku parc. 
č. 3363/1 ve prosp ěch vlastníka pozemku parc. č. 3357/2 vše v k.ú. Litom ěřice, v rozsahu dle GP 
č. 4338-205/2015 za jednorázovou úhradu ve výši 10.0 00,- Kč + 21% DPH, pro MUDr. J.B., 
Litom ěřice, za podmínky uhrazení náklad ů za geometrický plán ve výši 3.630,- K č a správního 
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 

 

44. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc. č. 2188/1 a 2530/1 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s.,IČO: 24729035, Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce “IV-12-4012611 LT, Ltm Kamýcká,  ppč. 5227/50, nové OM 
1,5MW byla žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava. " 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene  
č. 9810000395 dne 11.7.2014. Objednavatelem geometrického plánu a jeho plátcem byl žadatel. 
Správní poplatek za vklad práva do KN  hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Způsob využití Výměra 
Druh 
zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 
bm 

náhrada 
za bm / 
Kč 

DPH 21% 
výpočet      
(bez DPH) 

2188/1 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 3992 NN 

181,21 96,00 3 653,19 17 396,16 

2530/1 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 3253 NN 6,94 96,00 139,91 666,24 
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cena celkem bez DPH   188,15   3 793,10 Kč 18 062,40 
Kč 

cena celkem s DPH         
21 855,50 
Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 
Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, je 
uveřejněno na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:  https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/1010-zasady-
zrizovani-vecnych-bremen-omezujicich-vlastnicke-pravo-mesta-litomerice-akt-2008 

 
Návrh na usnesení 
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
elektriza ční distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc.č. 2188/1 a 2530/1 v k.ú. Litom ěřice, v 
rozsahu dle GP č. 4324-201/2015 ve prosp ěch oprávn ěného spol. ČEZ Distribuce, a.s., I ČO: 
24729035,Děčín za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 18.062,-K č + 21% DPH a uhrazení 
správního poplatku za vklad práva do katastru nemov itostí. 
 

 
 
45. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc. č. 5227/48,5227/101,5227/103 a 5227/104 v k.ú. 
Litom ěřice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s.,IČO: 24729035, Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce Kabelové vedení NN-zřízení nového odběrného místa pro p.č. 
5227/46 k.ú. Litoměřice“ č. stavby IV-12-4013103 byla žadatelem vybudována nová elektrizační 
distribuční soustava. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene  
č. 9810000403 dne 22.9.2014. Objednavatelem geometrického plánu a jeho plátcem byl žadatel. 
Správní poplatek za vklad práva do KN  hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Způsob využití Výměra 
Druh 
zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 
bm 

náhrada 
za bm / 
Kč 

DPH 21% 
výpočet      
(bez DPH) 

5227/104 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 3874 NN 223 96,00 4 495,68 21 408,00 

5227/103 
ostatní 
plocha jiná plocha 138 NN 

7 80,00 117,60 560,00 

5227/101 
ostatní 
plocha 

manipulační 
plocha 2307 NN 

19 80,00 319,20 1 520,00 

5227/48 
ostatní 
plocha 

manipulační 
plocha 4016 NN 

28 80,00 470,40 2 240,00 

cena celkem bez DPH   277   
5 402,88 
Kč 

25 728,00 
Kč 

cena celkem s DPH         31 130,88 
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Kč 
Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 
Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, je 
uveřejněno na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:  https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/1010-zasady-
zrizovani-vecnych-bremen-omezujicich-vlastnicke-pravo-mesta-litomerice-akt-2008 

 
Návrh na usnesení 
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
elektriza ční distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc.č. 5227/48,5227/101,5227/103 a 
5227/104 v k.ú. Litom ěřice, v rozsahu dle GP č. 4325-129/2015 ve prosp ěch oprávn ěného spol. 
ČEZ Distribuce, a.s., I ČO: 24729035, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 25.728,- Kč 
+ 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad pr áva do katastru nemovitostí. 
 

 
 
46. Zřízení věcného b řemene – služebnosti IS, umíst ění, provozování údržby a oprav  
kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 5251/35 v k.ú. Litom ěřice.   
Žadatel:  ČR – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, IČO:75151537, Ústí nad Labem  
 
Odůvodnění: Žadatel je od roku 2008 příslušný hospodařit se stavbou č.p. 1132 umístěnou na 
pozemku parc.č.5271/3 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren pod Radobýlem. 
Žadatel požádal o zřízení služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav stávající kanalizační 
přípojky k části pozemku  parc.č.  5251/35 v k.ú. Litoměřice  ve prospěch pozemku parc.č. 5271/3, 
jehož součástí je stavba s č.p. 1132, kterou v roce 2005 vybudoval předchozí vlastník Ministerstvo 
vnitra v rámci stavby „Rekonstrukce kynologie v areálu Policie ČR Pod Radobýlem, Litoměřice“. 
Žadatel je objednavatelem a plátcem geometrického plánu pro umístění kanalizační přípojky a 
souhlasí s výší jednorázové náhrady. Správní poplatek za vklad práva do KN  bude hradit žadatel. 

Parcelní číslo Název druhu 
pozemku Způsob využití Výměra 

Druh 
zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 
bm 

náhrada za 
bm / Kč 

DPH 
21% 

výpočet      
(bez DPH) 

5251/35 ostatní plocha 
manipulační 
plocha 5448 

kanalizační 
přípojka 

13,9 80,00 233,52 1112,00 Kč 

cena celkem bez DPH   13,9   233,52  1112,00 Kč 

cena celkem s DPH         1345,52 Kč 

Jedná se o předběžnou kalkulaci vyhotovenou na základě předložené projektové dokumentace budoucím oprávněným. 
Jednorázová náhrada bude určena na základě geometrického plánu pro zaměření VCB,po dokončení stavební akce.                                                                                                     
Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 
Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice je uveřejněno na této 
internetové adrese:https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/1010-zasady-zrizovani-vecnych-bremen-omezujicich-vlastnicke-pravo-
mesta-litomerice-akt-2008 

 
Návrh na usnesení 
                                                                                                                                                                                                                                  
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti inženýrské sít ě, umíst ění, provozování 
údržby a oprav kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 5251/35 ve prosp ěch vlastníka 
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pozemku parc. č. 5271/3, vše v k.ú. Litom ěřice, v rozsahu podle GP č. 3056-78/2005  
za jednorázovou úhradu ve výši 1.112,- K č + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad 
práva do katastru nemovitostí, pro ČR Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, 
IČO:75151537, Ústí nad Labem. 

 
 
47. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav za řízení 
veřejného osv ětlení na pozemcích parc. č. 4814 a 4843/1 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Město Litoměřice prostřednictvím OÚRM v souvislosti s opravou Tyršova mostu 
přemístilo rozvaděč veřejného osvětlení vedle silnice. Po přemístění stavby byl vypracován 
geometrický plán č. 4339-206/2015 na skutečné umístění stavby. Rozvaděč je částečně umístěný  
na pozemku parc.č. 4814 (ost.plocha) ve vlastnictví společnosti KIS plus, a.s., IČO: 62738135, 
Želetická 305/3, Litoměřice. Vlastník pozemku souhlasí se zřízením služebnosti za navrženou 
jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč + DPH 21%, za dotčení pozemku o výměře 0,83m2, délka 
0,11m. 
Druhá část rozvaděče VO spolu s kabelem je umístěna na části pozemku parc.č. 4843/1 (ost.plocha  
- silnice) v k.ú. Litoměřice ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
IČO: 65993390,Praha. ŘSD má stanovenu jednorázovou úhradu ve výši 50,- Kč/m, tj. při délce 37m 
(64m2) 1850,- Kč + DPH 21%.  
 
Návrh na usnesení:  

a) ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby  
a oprav za řízení veřejného osv ětlení na pozemku parc. č. 4814 v k.ú. Litom ěřice 
v rozsahu podle GP č. 4339-206/2015 ve prosp ěch Města Litom ěřice, za jednorázovou 
úhradu ve výši 500,- K č + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad p ráva do 
katastru nemovitostí; smlouva bude uzav řena s vlastníkem pozemku spole čností KIS 
plus, a.s., I ČO: 62738135, Litom ěřice. 

  
b) ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby  

a oprav za řízení veřejného osv ětlení na pozemku parc. č. 4843/1 v k.ú. Litom ěřice 
v rozsahu podle GP č. 4339-206/2015 ve prosp ěch Města Litom ěřice, za jednorázovou 
úhradu ve výši 1.850,- K č + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad p ráva do 
katastru nemovitostí; smlouva bude uzav řena s vlastníkem pozemku ČR Ředitelství 
silnic a dálnic, I ČO: 65993390, Praha. 
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N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 10. 12. 2015 
 
předkládá : ing. Lončák, MBA  – předseda FV 
 
 
Návrh:  
Rozpočtová opatření dle doporučení FV 
 
 
Odůvodnění: 
 
Viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze 
 

 
 

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje: 
rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 30. 11. 2015 (viz příloha orig. zápisu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



 

Zápis 
z jednání výboru p ři Zastupitelstvu m ěsta Litom ěřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 30. 11. 2015 od 15:30 v zasedací místnosti ČNIS 

Přítomni: 

• ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  
• Václav Knotek 
• Jiří Landa   
• ing. Jaroslav Marek 
 

Omluveni:  

• Miroslav Štrop 
• ing. Vladimír Kestřánek, MBA – místopředseda FV 
• Aleš Kodytek 

 
 

 

Jednání řídil: ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 

Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 
 

 

Konec jednání: 16:15  

Termín příštího jednání:  1. 2. 2016 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS  

Zapsal (a): ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté: místostarosta ing. Grund 
 

Ad 1. Návrhy na rozpo čtová opat ření: 
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 – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
ohledn ě akce autobusové nádraží  - viz ÚZ/ORG  8215/8200: 
- jedná se o rozpočtová opatření – konečný stav akce  
- tj. podíl města v roce 2015 (vlastní zdroje) ve výši 10 229 tis. Kč  
- úvěr na předfinancování dotační části akce odsouhlasený ZM ve výši 52 mil. Kč (uzavřen s KB, a.s. na 
částku 52 mil. s možností nedočerpání úvěru bez sankcí s ohledem na aktuální cash-flow města) -  nakonec 
čerpán pouze ve výši 11 027 tis. Kč – s tím souvisí i rozpočtové opatření – snížení úroků z úvěru 
- úvěr bude splacen do konce roku 2015 
- v průběhu prosince by mělo dojít k proplacení dotace z ROP SZ v částce cca 50 mil. Kč (dle informací 
z ROP SZ by nemělo dojít k žádnému krácení dotace) – dotace již rozpočtována v příjmech, tj. není 
předmětem tohoto rozpočtového opatření 
 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor ekonomický – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Sociální fond – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku m ěsta – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prost ředí – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor sociálních v ěcí a zdravotnictví – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Stavební ú řad – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor územního rozvoje – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor dopravy a silni čního hospodá řství – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Městská policie – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) 
 



Oddělení projekt ů a strategií – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
celkem navržená rozpo čtová opat ření – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
- tj. po promítnutí  všech navržených rozpo čtových opat ření v celkové výši 35 020 tis. Kč – 
předpokládané saldo  příjmů a výdajů (schodek rozpočtu, tj. výdaje roku 2015 vyšší než příjmy roku 2015) 
ve výši 6 769 tis. K č (tj. snížení z předchozí výše 41 789 tis. Kč) 
 - částka 35 020 tis. K č (tj. celková výše rozpočtových opatření) – představuje jednak přesuny 
nedo čerpaných výdaj ů roku 2015 , které přecházejí do výdajů roku 2016 (tj. jsou součástí návrhu rozpočtu 
na rok 2016) ve výši 10 362 tis. K č a pak rozpočtová opatření, která představují skute čné navýšení 
financí v roce 2015  (oproti původnímu rozpočtu) ve výši 24 658 tis. K č 
 
 
Ad 2. Různé:  

 
vývoj da ňových p říjmů k 11/2015:  

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o 
cca 2,4 mil. K č  

 
 
 
 
 

 
 ověřil – ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
 
 
 
 
Přílohy:  
 

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 11/2015 

 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:   

• 1x ing. Lončák, MBA – předseda FV 
• 1x členové FV 
• 1x vedení města 
• 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO 
• 1x pí. Pavučková – rozpočtářka 
• 1x vnitřní audit 
• 1x sekretariát 

 



původní změna nový původní změna nový

2805/2000 dotace od obcí - přestupky 120 20 140

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 41 789 -20 41 769

3811/3326 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul.U Stadionu-prevence rizik.chování v ÚK 0 13 13 0 13 13 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul.U Stadionu-prevence rizik.chování v ÚK 3811/3326

33058/3323 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO ZŠ B. Němcové 366 99 465 366 99 465 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO ZŠ B. Němcové 33058/3323

33058/3327 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO - ZŠ Havlíčkova 724 330 1 054 724 330 1 054 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO - ZŠ Havlíčkova 33058/3327

KÚÚK - MěN - účel. dot.  - lůžková péče - investice 0 390 390 0 390 390 KÚÚK - MěN - účel. dot.  - lůžková péče - investice

KÚÚK - MěN - účel. dot.  - lůžková péče - neinvestice 0 722 722 0 722 722 KÚÚK - MěN - účel. dot.  - lůžková péče - neinvestice

35889/6100 MZ ČR-SF-účel.dot. - MěN-Iktové centrum-přístroj. vybavení 9 909 -5 309 4 600 9 909 -5 309 4 600 MZ ČR-SF-účel.dot. - MěN-Iktové centrum-přístroj. vybavení 35889/6100

84005/6100 ROP RS Severozápad-účel. neinv.dot.-MěN-Moder.centrál.operač. sálů 130 108 238 130 108 238 ROP RS Severozápad-účel. neinv.dot.-MěN-Moder.centrál.operač. sálů 84005/6100

84505/6100 ROP RS Severozápad-účel.inv.dot.-MěN-Moder.centrál.operač. sálů 21 551 -3 956 17 595 21 551 -3 956 17 595 ROP RS Severozápad-účel.inv.dot.-MěN-Moder.centrál.operač. sálů 84505/6100

13305/6156 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář 492 28 520 492 28 520 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář 13305/6156

14943/6300 MV ČR - účel. dot. - Víceúčelové hřiště u azylového domu 300 -26 274 300 -26 274 MV ČR - účel. dot. - Víceúčelové hřiště u azylového domu 14943/6300

autobusové nádraží - úvěr na předfin. - finan. položka 52 000 -40 973 11 027 52 000 -52 000 0 autobusové nádraží - čerpání úvěru

autobusové nádraží - splátka úvěru    - finan. položka 0 -11 027 -11 027 10 500 -271 10 229 autobusové nádraží - vlastní zdroje

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 41 769 -436 41 333 180 -165 15 autobusové nádraží - úrok z úvěru

14004/2300 KÚÚK - účel. dot. - výdaje JSDH 0 5 5 0 5 5 KÚÚK - účel. dot. - výdaje JSDH 14004/2300

169 150 -60 032 109 118 96 152 -60 032 36 120Celkem Celkem

DOTACE r. 2015    

Rozpočet (v tis. Kč)
P ř í j m y V ý d a j e 

N á z e v N á z e vÚZ/ORG ÚZ/ORG

464/6100 464/6100

8215/8200
8215/8200



pro jednání ve finančním výboru, dne: 30.11.2015

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 41 333 -11 525 29 808

5 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 54 000 900 54 900

6 daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti 6 000 -900 5 100

7 daň z příjmů FO kapitálových výnosů 5 500 800 6 300

8 daň z příjmů PO 51 000 7 000 58 000

9 daň z přidané hodnoty 116 200 -1 000 115 200
10 daň z nemovitých věcí 20 300 1 200 21 500

2 poplatek ze psů 600 30 630

12 poplatek z ubytovací kapacity 267 13 280

11 FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ 19 500 2 000 21 500

13 SFÚ - Odvod (30%) z loterií 900 80 980
14 správní poplatek 100 20 120

3 1803/1000 úroky z bankovních účtů 125,5 -20 105,5

315 826 -1 402 314 424

původní změna nový

4 finanční vypořádání - účel.dot.-"Zvýšení kvality 

řízení v úřadech ÚVS"

1 402 -1 402 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

2-3,5-14 Úprava rozpočtu dle předběžného vývoje příjmů do konce roku 2015.

4 Přesun výdaje  do roku  2016 (obsaženo v návrhu rozpočtu na r. 2016).

1 O finanční prostředky ve výši 11 525 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     24.11.2015 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   24.11.2015 Ing. Iveta Zalabáková

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

ekonomický

C e l k e m 

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

-1 402 0

Rozpočet (v tis. Kč)
ÚZ/ORG N á z e v

1008/1000
1 402

ÚZ/ORG

1
8

0
1

/
1

0
0

0

Rozpočet (v tis. Kč)

1
8

0
2

/
1

0
0

0

N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 30.11.2015

předkládá: sociální fond

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 příděl - 2 % z hrubých mezd 1 284 66 1 350

2 příděl - penzijní připojištění 571 -1 570

3 příděl ze zdrojů minulých let 218 -218 0

4 splátky půjček 124 -56 68

2 197 -209 1 988

původní změna nový

5 příspěvek na rekreace 300 -130 170

6 příspěvek na stravování 864 -192 672

7 příspěvek na penzijní připojištění 571 -1 570

8 výročí 279 -70 209

9 poskytnutí půjček 100 -40 60

10 příspěvek na kulturní akce 75 15 90

11 příspěvek na sportovní akce 5 -5 0
12 rezerva 0 214 214

2 194 -209 1 985

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

1 Navýšení položky  - odhad 2% přídělu z vyplacených hrubých mezd a náhrady mezd v době nemoci 

do konce roku.   

2, 7 Úprava rozpočtu přídělu a odhadu vyplaceného příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců do konce roku. 

3, 12 Úspora rozpočtu finanční prostředku z jednotlivých výdajových položek bude použita na snížení rozpočtu

zapojeného přídělu zdrojů minulých a převedena do rozpočtu rezerva SF.   

4, 9 V letošním roce bylo poskytnuto méně půjček oproti rozpočtu.  

5-6, 8-11 Navržená rozpočtová opatření dle aktuálního plnění rozpočtu do konce roku. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     24.11.2015 Mgr. Milan Čigáš

Datum, podpis navrhovatele:                   24.11.2015 Monika Pavučková

C e l k e m 

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)
ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

2
0

3
7

/
2

5
0

0

2037/2500

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 30.11.2015

předkládá odbor: správní

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 29 808 -1 215 28 593

2 příspěvky, náhrady, vratky….. 720 190 910
18 správní poplatek 2 400 200 2 600

32 928 -825 32 103

původní změna nový

7 konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb 1900 -500 1 400
8 SW nad 60 tis. 70 -70 0

9 2007/2000 budova ul. Topolčianská  -spisovna 100 -11 89
17 2014/2000 DDHM (nábytek, kopírky..) 705 200 905

3 plyn 620 11 631

15 elektrická energie 1 200 -100 1 100
12 pohonné hmoty, oleje, .. 320 -80 240

4 platy - pracovníci stát. spr. + samosprávy + VPČ 58 454 500 58 954

5 starosta, místostarostové, předseda KV 3 479 -100 3 379
6 radní a členové zastupitelstva 1 038 -100 938

16 2035/2000 pojistné majetku města 1 500 -200 1 300

14 2042/2000 Ploskovice svatební obřady 120 -13 107
13 2309/2300 refundace mezd - požární zásahy 12 -12 0

10 čestné občanství 20 -20 0
11 Dominikánská bašta - expozice 30 -30 0

69 568 -525 69 043

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

2,18 Navýšení rozpočtu příjmů (příspěvky,náhrady,vratky..) + správní popl. dle odhadu současné výše plnění.

3 Navýšení rozpočtu na úhradu za odběr plynu ke skutečnému čerpání do konce roku.

4-6 Úprava rozpočtu z důvodu navýšení platů o 3% pro úředníky ÚSC oproti snížení rozpočtu

na položkách starosta, místostarostové, předseda KV + radní a členové zastupitelstva a převod

nedočerpaného rozpočtu na platech z OLH a MP.

7 Přesun výdaje do roku 2016 (obsaženo v návrhu rozpočtu na rok 2016).

8-15 Skutečné čerpání výdajů nižší než původně rozpočtováno.

16-17 Převod nevyčerpaných finančních prostředků na pojistné majetku na ÚZ 2014 položku DDHM

na vybavení kanceláří novým nábytkem,malé kopírky.

Rozpočet (v tis. Kč)
ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

2805/2000

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

2006/2000

2039/2000

2020/2000

3403/2500



1 O finanční prostředky ve výši 1 215 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     24.11.2015 Mgr. Milan Čigáš

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   24.11.2015 Ing. Jaroslav Lachman



pro jednání ve finančním výboru, dne: 30.11.2015

předkládá odbor: správa majetku města

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 28 593 -14 598 13 995

2 prodej bytů 9 200 4 100 13 300

5 prodej pozemků dle předložených dle žádostí 1 000 8 471 9 471

6 zadní trakt - Svatováclavské nám. 1 500 -1 500 0
10 Akademie J.A.Komenského - Tyršovo nám. 1 000 1 000 2 000

3 4803/4400 OLH - prodej dřevní hmoty 1 250 350 1 600
4 4401/4400 pojistná událost 0 22 22

42 543 -2 155 40 388

původní změna nový

4 4401/4400 OLH - oprava a údržba 290 5 295
11 4402/4400 OLH - platy, odměny a zákon. pojištění 1 200 -150 1 050

7 cyklostezka - II. Etapa 460 -460 0

8 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 1 000 -900 100
9 Miřejovice - kom. a ost. komunikace 800 -800 0

3 750 -2 305 1 445

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:
2 Navýšení rozpočtu z důvodu prodeje dalších bytů a jejich prodeje  veřejnou nabídkou.

3 Vyšší příjem OLH z důvodu větší těžby dřevní hmoty a následného zpeněžení.

4 Navýšení rozpočtu z důvodu plnění pojistné události.

5 Navýšení příjmu - prodej stavebních parcel na Miřejovické stráni veřejnou licitací.

6 V roce 2015 nebyl prodej uskutečněn.

7-9 Přesun výdaje do roku 2016 (obsaženo v návrhu rozpočtu na rok 2016).

10 Navýšení příjmu na základě skutečně vydražené ceny. 

11 Převod nedočerpaného rozpočtu oproti navýšení rozpočtu platy - pracovníci stát. spr. + samosprávy + VPČ.

4202/4000

Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I  C  E 

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

4802/4000



1 O finanční prostředky ve výši 14 598 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  24.11.2015 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                                   24.11.2015 Mgr. Václav Härting



pro jednání ve finančním výboru, dne: 30.11.2015

předkládá odbor: odbor životního prostředí

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 13 995 -206 13 789

2 odvody za odnětí ZPF 40 -27 13

3 správní poplatky 173 27 200
4 ovzduší, zeleň, odpady - pokuty 147 21 168

5 5804/5000 příspěvek na třídění sběru odpadu 2 500 150 2 650
6 5808/5000 bioodpad 200 35 235

17 055 0 17 055

původní změna nový

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

2-6 Navržená rozpočtová opatření dle aktuálního plnění rozpočtu a odhadu příjmů do konce roku. 

1 O finanční prostředky ve výši 206 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 24.11.2015 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   24.11.2015 Ing. Pavel Gryndler

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

5803/5000

M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I  C  E 

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

C e l k e m 

1. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 30.11.2015

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 13 789 -120 13 669

13 789 -120 13 669

původní změna nový

2 403/6100 ústavní pohotovostní služba 1 000 80 1 080

3 3016/6367 Naděje - Azylový dům - příspěvek 945 -200 745

 

1 945 -120 1 825

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :  

Příjmy:

2 Jedná se o doplatek za rok 2012 (finance z rozpočtu města Litoměřice).

3 Vratka poskytnutého finančního příspěvku na záchranu soc. služeb v Želeticích do rozpočtu města z důvodu 

plného dofinancování z rozpočtu Ústeckého kraje. 

1 O finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     24.11.2015 Ing. Pavel Grund

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   24.11.2015 Ing. Bc. Renáta Jurková

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

Rozpočet (v tis. Kč)

sociálních věcí a zdravotnictví

N á z e v

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

C e l k e m 

V ý d a j e

ÚZ/ORG

2. Tabulka



pro jednání ve finančním výboru, dne: 30.11.2015

předkládá odbor: stavební úřad

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 13 669 -500 13 169

2 7802/7000 správní poplatky a ostatní příjmy 1 500 500 2 000

15 169 0 15 169

původní změna nový

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy:

2 Žádáme o úpravu rozpočtu - navýšení o částku 500 tis. Kč z důvodu zvýšení počtu žádostí.

1 O finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     24.11.2015 Mgr. Milan Čigáš

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   24.11.2015 Ing. Jan Nejtek

V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka



pro jednání ve finančním výboru, dne: 30.11.2015

předkládá odbor: územního rozvoje

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 13 169 -5 777 7 392

2 8811/8400 odtahy vozidel, vraků a opuštěných vozidel 400 170 570

13 569 -5 607 7 962

původní změna nový

3 8211/8200 Želetice - kanalizace 5 840 -5 365 475

4 8233/8200 U Severky -úprava křižovatky" II. etapa most 1 740 -242 1 498

7 580 -5 607 1 973

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2 Úprava rozpočtu dle předběžného vývoje příjmů do konce roku 2015.

3 Přesun výdaje do roku 2016 (obsaženo v návrhu rozpočtu na rok 2016). Letos bude částečně 

placeno z odboru životního prostředí.

4 Přesun výdaje do roku 2016 (obsaženo v návrhu rozpočtu na rok 2016). Konečné vyúčtování stavby 

bude až v roce 2016.

1 O finanční prostředky ve výši 5 777 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     24.11.2015 Mgr. Václav Červín

Datum, podpis navrhovatele:                   24.11.2015 Ing. Venuše Brunclíková, MBA

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

Rozpočet (v tis. Kč)

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG

C e l k e m 

N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 30.11.2015

předkládá odbor: městská policie

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 7 392 -100 7 292

2 9803/9000 ostatní nedaňové příjmy 600 100 700

7 992 0 7 992

původní změna nový

3 9018/9000 platy, odměny a zákon. pojištění 15 000 -150 14 850

15 000 -150 14 850

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

2 Navržená rozpočtová opatření dle aktuálního plnění rozpočtu a odhadu příjmů do konce roku. 

3 Převod nedočerpaného rozpočtu oproti navýšení rozpočtu platy - pracovníci stát. spr. + samosprávy + VPČ.

1 O finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 24.11.2015 Mgr. Ladislav Chlupáč

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   24.11.2015 Ivan Králik

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I  C  E 

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

C e l k e m 

1. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 30.11.2015

předkládá odbor: dopravy a silničního hospodářství

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 7 292 170 7 462

2 správní poplatky 5 000 500 5 500

3 řidičská oprávnění 400 30 430
4 ostatní nedaňové příjmy 2 500 300 2 800

5 8804/8500 parkovací automaty 6 500 -1 000 5 500

21 692 0 21 692

původní změna nový

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

2-5 Navržená rozpočtová opatření dle aktuálního plnění rozpočtu a odhadu příjmů do konce roku. 

1 Finanční prostředky ve výši 170 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000 - saldo příjmů 

a výdajů k vyrovnání rozpočtu.  

Datum, podpis projednání s vedením města: 24.11.2015 Ing. Pavel Grund

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   24.11.2015 Bc. Jan Jakub

M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I  C  E 

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

C e l k e m 

1. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

8801/8500



pro jednání ve finančním výboru, dne: 30.11.2015

předkládá oddělení: projektů a strategií

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 7 462 -693 6 769

2 9102/9100 VZP - Zdravé Město - propagace v rámci Dnů zdraví 83 25 108

7 545 -668 6 877

původní změna nový

3 9102/9100 VZP - Zdravé Město - propagace v rámci Dnů zdraví 313 25 338

4 SEWACO 269 -269 0
5 ČEZ Distribuce a.s. 450 -424 26

1 032 -668 364

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2-3 Navrhujeme rozp. opatření na poskytnutí sponzorského daru od Helia Pro s.r.o. a Louwman Motor 

Praha s.r.o. na akci UŽÍT Litoměřice ve výši 15 tis. Kč a sponzorského daru od VZP ČR ve výši 10 tis. Kč

na kampaň. Dny zdraví. Finanční prostředky budou použity na volné vstupy např. do posilovny,  

na zimní stadion a do plaveckého bazénu pro veřejnost.  

4 Přesun výdaje do roku 2016 (obsaženo v návrhu rozpočtu na rok 2016).

5 Přesun výdaje do roku 2016 (obsaženo v návrhu rozpočtu na rok 2016).

1 O finanční prostředky ve výši 693 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 24.11.2015 Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum, podpis navrhovatele:                                   24.11.2015 Ing. Veronika Šturalová

M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I  C  E 

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   FV

2. Tabulka V ý d a j e

C e l k e m 

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

Rozpočet (v tis. Kč)
ÚZ/ORG N á z e v

5022/9100



z toho 

přesun výdajů skutečné navýšení

saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 41 789 do roku 2016 financí v roce 2015

dotace -456 456

mezisoučet 41 333

ekonomický -11 525 1 402 10 123 11 525

mezisoučet 29 808

správní -1 215 500 715 1 215

mezisoučet 28 593

školství, kultury, sportu a PP 0

mezisoučet 28 593

správa nemovitého majetku města -14 598 2 160 12 438 14 598

mezisoučet 13 995

životního prostředí -206 206

mezisoučet 13 789

sociálních věcí a zdravotnictví -120 120

mezisoučet 13 669

stavební úřad -500 500

mezisoučet 13 169

územního rozvoje -5 777 5 607 170 5 777

mezisoučet 7 392

městská policie -100 100

mezisoučet 7 292

útvar obrany a krizového řízení 0

mezisoučet 7 292

obecní živnostenský úřad 0

mezisoučet 7 292

dopravy a silničního hospodářství 170 -170

mezisoučet 7 462

oddělení projektů a strategií -693 693

mezisoučet 6 769

stav po 6. RO 6 769

6. RO celkem -35 020 10 362 24 658 35 020

členění dle odborů zdroje z min. let



Výběr daní za období      
1-11/2015

s porovnáním na období 1-11/2014
(údaje v tis. Kč)

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

54 000 54 000 6 000 6 000 5 500 5 500 51 000 51 000 8 394 15 183 116 200 116 200 20 300 20 300

1 5 593 5 626 963 29 432 540 5 030 1 695 9 763 9 338 658 373

2 4 856 4 761 59 861 805 400 432 16 313 13 803 57 79

3 3 987 4 022 727 106 320 335 5 291 5 396 6 599 4 174 22 63

14 436 14 409 1 749 135 1 613 1 680 10 721 7 523 0 0 32 675 27 315 737 515

4 3 637 3 481 385 390 6 392 7 247 6 703 7 324 80 15

5 4 171 4 076 420 440 16 89 11 775 12 620 116 16

6 4 542 4 662 2 444 475 5 691 9 587 8 394 8 000 6 532 6 306 13 906 14 955

12 350 12 219 0 2 1 249 1 305 12 099 16 923 8 394 8 000 25 010 26 250 14 102 14 986

7 4 720 4 971 354 565 641 15 028 12 831 7 859 8 792 865 551

8 4 779 4 812 277 808 573 599 12 453 14 151 196 328

9 4 164 4 887 1 823 799 577 629 7 054 8 591 7 183 7 169 7 765 248 456

13 663 14 670 2 100 1 961 1 715 1 869 22 082 21 422 0 7 183 27 481 30 708 1 309 1 335

10 4 663 4 861 501 846 505 508 1 912 2 243 7 306 8 007 89 172

11 4 412 4 735 490 105 413 488 432 320 13 964 14 580 18 82

12

9 075 9 596 991 951 918 996 2 344 2 563 0 0 21 270 22 587 107 254

49 524 50 894 4 840 3 049 5 495 5 850 47 246 48 431 8 394 15 183 106 436 106 860 16 255 17 090

%
plnění 92 94 81 51 100 106 93 95 100 100 92 92 80 84

229 796 232 174

91 92

FO-KV
VÝBĚR DANÍ V ROCE 2014 a 2015

1122 1511

Daň z nem.

1211
Měsíc

1111 1112

FO-ZČ FO-SVČ

(bez PO-OBCE) 2 378

DPHPO PO-OBCE

1121

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

1113



M   Ě   S   T   O                 L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C   E 
 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne: 10. 12. 2015 
 
předkládá: Mgr. Karel Krejza - místostarosta 
       ekonomický odbor   
 
 
Návrh:  
Návrh rozpočtu na rok 2016 
 
Odůvodnění: 
- rozpočet na rok 2016 navržen v těchto parametrech: 
 

PŘÍJMY       408 012 tis. Kč 
VÝDAJE       433 452 tis. Kč 
 
rozdíl PŘÍJMY – VÝDAJE     - 25 440 tis. Kč 
tj. FINANCOVÁNÍ (z vlastních zdrojů z min. let)    25 440 tis. Kč 

 
(podrobnější  členění těchto základních parametrů rozpočtu - zejména z pohledu  rozdělení na běžný a 
kapitálový rozpočet a konkrétní rozbor částky financování – uvedeno v příloze - tabulka rekapitulace) 
 
- navržený rozpočet na rok 2016 potvrzuje opět dlouhodobou základní zásadu hospodaření města – tj. 
přebytkový běžný rozpočet (pro rok 2016 ve výši cca + 48,5 mil. Kč), který umožňuje další rozvoj 
města 
- přebytek běžného rozpočtu z větší části pokrývá kapitálové výdaje roku 2016 a spolu se  
započtením kapitálových příjmů roku 2016 tak v konečném důsledku není nutné výrazným způsobem 
čerpat  úspory z minulých let  
 

   
 
 
 
 

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje: 
 
Rozpočet města Litoměřice na rok  2016 v celkovém objemu příjmů 408 012 tis. Kč, výdajů ve výši 
433 452 tis. Kč a financování (ze zdrojů z minulých let) ve výši 25 440 tis. Kč (viz příloha orig. 
zápisu).   
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              



Běžné Kapitálové

328 860 328 860 14 562 343 422 1 61 702 61 702

3 128 32 846 35 974 2 083 38 057 2 88 545 88 335 210

294 294 294 3 114 877 106 786 8 091

2 579 10 580 13 159 13 159 4 29 121 5 241 23 880

2 490 3 100 5 590 800 6 390 5 30 733 27 283 3 450

205 205 7 995 8 200 6 43 497 27 137 16 360

1 500 1 500 1 500 7 45 45

2 227 300 2 527 2 527 8 38 257 15 810 22 447

1 500 1 500 1 500 9 17 197 17 197

0 0 23 1 563 863 700

630 630 630 24 0

15 400 15 400 15 400 85 4 250 4 250

1 045 1 328 2 373 2 373 91 3 665 2 728 937

359 858 10 880 37 274 0 408 012 25 440 433 452 433 452 357 377 76 075

celkové parametry rozpo čtu: 
PŘÍJMY: 408 012 tis. Kč
VÝDAJE: 433 452 tis. Kč (z toho přesuny výdajů z roku 2015 do roku 2016 ve výši 10 362 tis. Kč, tj. tyto finance neutraceny v roce 2015)
FINANCOVÁNÍ (rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE): 25 440 tis. Kč

běžný rozpo čet:
běžné příjmy + běžné dotace: 405 927 tis. Kč do běžných dotací uvažovány už i oček. dotace ve výši 8 795 tis,. Kč (zatím není rozhodnutí o dotaci, proto nyní nutno 

uvažovat jako financování - na základě obdrženého rozhodnutí o dotaci bude přesunuto do běžných dotací a 
celkové financování bude o částku 8 795 tis. opět sníženo)

běžné výdaje: 357 377 tis. Kč
rozdíl b ěžné příjmy - b ěžné výdaje: + 48 550 tis. K č 

kapitálový rozpo čet:
kapitálové příjmy + kapitálové dotace: 10 880 tis. Kč
kapitálové výdaje: 76 075 tis. Kč
rozdíl kapitálové p říjmy - kapitálové výdaje:  - 65 195 tis. K č

celkem běžný + kapitálový rozpočet: + 48 550 tis. Kč - 65 195 tis. Kč = - 16 645 tis. Kč (14 562 + 2 083) 

R E K A P I T U L A C E   N Á V R H U   R O Z P O Č T U   N A   R O K   2016  (tis. Kč)

ODBORY A ODDĚLENÍ 

V Ý D A J E 

Běžné Kapitálové

P Ř Í J M Y (P)

celkem
EKONOMICKÝ

Běžné Kapitálové
D o t a c e

Kapitolacelkem FINANCOVÁNÍ (F) P + F

STAVEBNÍ ÚŘAD

SPRÁVNÍ 

ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAM. PÉČE

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

 SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

MĚSTSKÁ POLICIE

ODDĚLENÍ PROJEKTŮ A STRATEGIÍ

ÚZEMNÍ ROZVOJ

0

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

ÚTVAR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

CELKEM

DOPRAVY A SILN. HOSPODÁŘSTVÍ

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOČET 
MĚSTA LITOMĚŘICE 

NA ROK 2016 
(návrh –údaje uváděné v tis. Kč) 

 
 

listopad 2015 
 

 

 

 

 

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k Návrhu rozpočtu na rok 2016 
Města Litoměřice je stanovena do 2. prosince 2015, aby mohly být projednány v rámci 
schvalování Zastupitelstvem města Litoměřice dne 10. prosince 2015. 

 

Písemné připomínky možno směřovat na ing. Ivetu Zalabákovou, vedoucí 
ekonomického odboru Města Litoměřice na email iveta.zalabakova@litomerice.cz 
 
Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 
10.prosince 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: ekonomický odbor  
 
Vyvěšeno dne: 25.11.2015     Sejmuto: 11.12.2015  



 

Celkem 408 012,00 433 452,00 25 440,00

91 2 373,00 3 665,00 0,00oddělení projektů a strategií 

85 15 400,00 4 250,00 0,00odbor dopravy a silničního hospodářství 

24 630,00 0,00 0,00odbor - obecní živnostenský úřad 

23 0,00 1 563,00 0,00útvar obrany a krizového řízení 

09 1 500,00 17 197,00 0,00městská policie 

08 2 527,00 38 257,00 0,00odbor územního rozvoje 

07 1 500,00 45,00 0,00odbor - stavební úřad 

06 205,00 43 497,00 7 995,00odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

05 5 590,00 30 733,00 800,00odbor životního prostředí 

04 13 159,00 29 121,00 0,00odbor správy nemovitého majetku města 

03 294,00 114 877,00 0,00odbor škol., kult., sportu a pam. péče 

02 35 974,00 88 545,00 2 083,00odbor správní 

01 328 860,00 61 702,00 14 562,00odbor ekonomický 
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Příjmy Výdaje Financování 



 

02011 0,00 100,00 0,00propagační materiály pro město 

02008 0,00 800,00 0,00zaměstnanci úřadu - stravné 

02006 0,00 2 942,00 0,00informační technologie 

02005 0,00 612,00 0,00mediální propagace města 

02003 0,00 15,00 0,00náhrady škod 

02001 0,00 809,00 0,00příspěvky a poplatky sdružením 

02 KAP odbor správní 
Uz 

Celkem KAP -  01 328 860,00 61 702,00 14 562,00odbor ekonomický 
1000 odbor ekonomický 328 860,00 61 702,00 14 562,00

01807 5 950,00 0,00 0,00Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 

01806 11 400,00 0,00 0,00poplatek za likvidaci komunálního odpadu 

01805 0,00 0,00 14 562,00saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 

01804 10,00 0,00 0,00nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 

01803 70,00 0,00 0,00úroky z bankovních účtů 

01802 26 430,00 0,00 0,00místní a správní poplatky 

01801 285 000,00 0,00 0,00daňové příjmy 

01008 0,00 3 602,00 0,00FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 

01007 0,00 3 300,00 0,00TSM, PO - mandátní odměna 

01003 0,00 39 800,00 0,00TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 

01001 0,00 15 000,00 0,00daň z příjmu práv. osob placená obcí 

01 KAP odbor ekonomický 
Uz 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
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 1 700,00

90,00

 

 

   

   

   

10.12.2015  opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří 
10.12.2015  oprava služebních aut, kopírek 
10.12.2015  budova  na Mírové nám. 15/7 - fasáda + výměna oken 

10.12.2015  kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál 
10.12.2015  ND + mat. na opravu služ. vozidel 
 

 

 

10.12.2015  software s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 
 

10.12.2015  ND k PC + spotřební materiál  
 

10.12.2015  technologické centrum - provoz 
10.12.2015  konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb 
 

10.12.2015  renovace tonerů, opravy 
 

10.12.2015  hardware do 40 tis. Kč 
 

10.12.2015  řešitelský servis, registrace domén, konzultace 
 

10.12.2015  nájem kabelu UPC 
 

10.12.2015  hardware nad 40 tis. Kč 
 

10.12.2015  software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 
 

10.12.2015  kabel. tv - vysílání pořadů o Litoměřicích 
 

10.12.2015  Radniční zpravodaj 
 

   

10.12.2015  Hosp. a sociální rada Litoměřicka 
10.12.2015  MAS (České středohoří) 
 

10.12.2015  Sdružení tajemníků 
 

10.12.2015  Destinační agentura České středohoří 
 

10.12.2015  Energy Cities 
 

10.12.2015  Svaz měst a obcí ČR 
10.12.2015  SESO 
 

10.12.2015  Sdružení historických sídel Čech  
 

10.12.2015  Euroregion Labe 
 

10.12.2015  Český institut interních auditorů 
 

10.12.2015  Národní síť Zdravých měst ČR 
 

10.12.2015  peněžní plnění nájmu 
 

10.12.2015  poplatek za logo a ochrannou známku 
 

  

 

 

    

10.12.2015  FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ 
 

10.12.2015  správní poplatek (VHP) 
 

10.12.2015  SFÚ - odvod (30 %) z loterií 
 

10.12.2015  poplatek ze psů 
 

11.12.2015  poplatek z ubytovací kapacity 
 

10.12.2015  daň z přidané hodnoty 
 

10.12.2015  daň z příjmů právn. osob 
 

10.12.2015  daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 
 

10.12.2015  daň z nemovitých věcí 
 

10.12.2015  daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 
 

10.12.2015  daň z příjmů právn. osob za obce 
 

10.12.2015  daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 
 

10.12.2015  finanční vypořádání - účel.dot.-"Zvýšení kvality  
řízení v úřadech ÚVS" 
 

10.12.2015  bankovní popl. za vedení účtu  
 

10.12.2015  KODAP - daňové poradenství 
 

10.12.2015  FÚ - odvod DPH 
10.12.2015  FÚ - daň z nemovitostí 
 

 

 

 



 

03403 0,00 350,00 0,00kulturní akce 

02037 108,00 2 191,00 2 083,00sociální fond - tvorba, příspěvky 

02019 0,00 250,00 0,00fond starosty (občerstvení, dárky) 

2000 odbor správní 35 866,00 85 754,00 0,00
02806 32 726,00 0,00 0,00příspěvek na výkon státní správy 

02805 3 140,00 0,00 0,00správní poplatky a ostatní příjmy 

02042 0,00 235,00 0,00svatební obřady 

02039 0,00 66 991,00 0,00prostředky na platy a zákonné pojistné 

02035 0,00 1 700,00 0,00pojištění majetku města 

02023 0,00 5 073,00 0,00placené práce a služby 

02020 0,00 2 962,00 0,00pohonné hmoty, energie a voda 

02015 0,00 450,00 0,00GIS 

02014 0,00 3 065,00 0,00spotřeb.mat., DHDM + opravy 
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10.12.2015  čestní občané města 
 

10.12.2015  Dominikánská bašta - expozice 
10.12.2015  Vinařské Litoměřice 
10.12.2015  mezinárodní vztahy 
 

      

10.12.2015  úroky na bank. účtu 
 

10.12.2015  splátky půjček 
 

10.12.2015  penzijní připojištění 
10.12.2015  výročí 
10.12.2015  rekreace 
 

10.12.2015  bankovní poplatky 
 

10.12.2015  poskytnutí půjček 
 

10.12.2015  příděl - penzijní připojištění 
10.12.2015  příděl - 2 % z hrubých mezd 
10.12.2015  příděl ze zdrojů minulých let 
 

10.12.2015  stravné 
10.12.2015  příspěvek na sportovní akce 
 

10.12.2015  příspěvek na kulturní akce 
 

      

10.12.2015  státní správa 
10.12.2015  státní správa s rozšířenou působ. 
 

 
10.12.2015  správní poplatky, legalizace, vidimace  
 

  

10.12.2015  příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost.  
příjmy 
 

 
10.12.2015  dotace od obcí - přestupky 
 
 
10.12.2015  Ploskovice - svatební obřady  
 

10.12.2015  ošatné  
 

10.12.2015  nákup květin, tiskopisů 
 

10.12.2015  zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady 
 
  

10.12.2015  pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ  
 

10.12.2015  povinné pojištění úrazové 
 
     

10.12.2015  starosta, místostarostové, předseda KV  
10.12.2015  radní a členové zastupitelstva 
 

    

10.12.2015  pojištění majetku města 
10.12.2015  pojištění + auta 
 

10.12.2015  výbory, komise - občerstvení 
 

10.12.2015  pohřebné + náklady exekuce 
 

10.12.2015  kolky , soudní poplatky 
 
 
10.12.2015  nájem - střecha ul. Vrchlického  
 

10.12.2015  telefony, internet 
 

10.12.2015  úklidové práce, stěhování, skartace 
10.12.2015  inzerce/VŘ, popl. za TV a rádia, monitoring 
10.12.2015  příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé  
10.12.2015  lékařská preventivní péče 
10.12.2015  práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint 
10.12.2015  STK, has. přístroje, GreenCom 
10.12.2015  odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty 
 

10.12.2015  semináře, školení, kurzy  + RENTEL 
10.12.2015  Benchmarking 
 

10.12.2015  konference 
 

10.12.2015  strava, ubytování, parkovné, cestovní poj.  
 

10.12.2015  poštovné, certifikáty 
 

10.12.2015  pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 
 

10.12.2015  myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 
10.12.2015  nové karty CCS 
 

10.12.2015  dálniční známky 
 

10.12.2015  teplo  
 

10.12.2015  elektrická energie 
 

10.12.2015  plyn 
 

10.12.2015  vodné, stočné, srážková voda 
 

10.12.2015  hardware do 40 tis. Kč 
 

10.12.2015  řešitelský servis 
 

10.12.2015  software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 
 

10.12.2015  ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 
 

10.12.2015  ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 
 

10.12.2015  noviny, zákony, odborná literatura, CD 
 

10.12.2015  DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 
 
 



 

3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 0,00 2 867,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 607,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 100,00 0,00neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 1 150,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 2 702,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 552,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 100,00 0,00neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 1 040,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0,00 2 900,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 605,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 200,00 0,00neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 1 085,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3317 MŠ Masarykova 30, PO 0,00 8 641,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 2 281,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 3 500,00 0,00neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 2 850,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 300,00 0,00
03034 0,00 300,00 0,00společné provozní výdaje a příspěvky 

3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 27 407,00 0,00
03051 0,00 12 007,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 12 500,00 0,00neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 2 900,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0,00 14 015,00 0,00
03241 0,00 13 995,00 0,00dot. na činn. a investice sport. odd. 

03201 0,00 20,00 0,00různé výdaje na sport 

2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 0,00 7 625,00 0,00
02606 0,00 1 050,00 0,00neinv. přísp. PO na  energie 

02602 0,00 4 312,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

02601 0,00 2 263,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče 
Uz 

Celkem KAP -  02 35 974,00 88 545,00 2 083,00odbor správní 
2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 108,00 2 791,00 2 083,00
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10.12.2015  NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 
 

10.12.2015  Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro  
udržitel. rozvoj 
 

10.12.2015  náklady na regionální školství 
 

10.12.2015  dotace dětským spol. organizacím 
10.12.2015  granty a přísp. na akce volný čas dětí 
 

10.12.2015  přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ 
 

 

 

 

10.12.2015  Závod míru juniorů 
10.12.2015  přímá dotace - fotbal 
10.12.2015  přímá dotace - lední hokej 
10.12.2015  přímá dotace - basketbal 
10.12.2015  přímá dotace - sportovní kluby 
10.12.2015  talentovaná mládež, MS, handicap sport 
10.12.2015  granty - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" 
 

10.12.2015  příspěvek sportovcům 
 

 

 

 



 

03049 0,00 2 250,00 0,00neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 2 970,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 0,00 6 324,00 0,00
03051 0,00 4 270,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 440,00 0,00neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 1 614,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 30,00 3 036,00 0,00
03801 30,00 0,00 0,00správní popl. , pokuty, poj. náhr. 

03404 0,00 554,00 0,00pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 

03403 0,00 137,00 0,00kulturní akce 

03401 0,00 2 345,00 0,00dot. kultur. org. vč. staveb. akce 

3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 200,00 0,00
03808 264,00 0,00 0,00přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 

03052 0,00 4 200,00 0,00neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 

3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 1 230,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03049 0,00 820,00 0,00neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 400,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0,00 3 095,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 725,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 300,00 0,00neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 1 060,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 3 169,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 574,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 475,00 0,00neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 1 110,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 3 594,00 0,00
03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 719,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 1 700,00 0,00neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 1 165,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 
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10.12.2015  Divadlo K.H. Máchy 
10.12.2015  Dům kultury 
 

10.12.2015  Kino Máj 
 

10.12.2015  Divadlo K.H. Máchy 
 

10.12.2015  Dům kultury 
 

10.12.2015  Kino Máj 
 

10.12.2015  Dům kultury 
 

10.12.2015  Divadlo K.H. Máchy 
 

 

 

 

 

10.12.2015  fotodokumentace a archivace kulturních památek 
 

10.12.2015  Městská památková rezervace k MKČR 
 
  
10.12.2015  pronájem divadel. prostor (smlouva) 
 

10.12.2015  vítání občánků, zlaté svatby 
 

10.12.2015  smlouva s kronikářem 
 

10.12.2015  Den evropského dědictví 
 

   
10.12.2015  Kinoklub ostrov - filmový festival 
 

10.12.2015  granty na podporu kultury 
10.12.2015  dotace na činnost sbory a soubory 
10.12.2015  Sborové dny - pěvecké soubory 
 

10.12.2015  Severočeská státní filharmonie Teplice 
 

10.12.2015  Litoměřické kulturní léto 
10.12.2015  veřejné sochařské sympozium 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

04802 10 580,00 0,00 0,00prodej pozemků a nemovitostí 

04801 929,00 101,00 0,00nájemné z nemovitostí + ostatní 

04205 0,00 530,00 0,00Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 

04203 0,00 660,00 0,00daň z převodů nemovitostí 

04202 0,00 21 460,00 0,00nákup pozemků a nemovitostí 

04201 0,00 316,00 0,00odhady nemovitostí, právníci, výpisy 

04 KAP odbor správy nemovitého majetku města 
Uz 

Celkem KAP -  03 294,00 114 877,00 0,00odbor škol., kult., sportu a pam. péče 
3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 4 244,00 0,00

03060 0,00 150,00 0,00kurzy počítač. gramotnosti pro seniory 

03059 0,00 10,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 

03051 0,00 2 197,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

03049 0,00 300,00 0,00neinv. přísp. PO na  energie 

03046 0,00 1 587,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 0,00 9 091,00 0,00
03406 0,00 2 340,00 0,00MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 

03327 0,00 35,00 0,00ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 

03326 0,00 5 200,00 0,00ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 

03323 0,00 500,00 0,00ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 

03316 0,00 156,00 0,00MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 

03314 0,00 180,00 0,00MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 

03313 0,00 180,00 0,00MŠ Litoměřice, Plešivecká 17 

03300 0,00 500,00 0,00ZŠ a MŠ 

3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0,00 10 437,00 0,00
03810 0,00 1 000,00 0,00MKZ- Vinobraní 

03055 0,00 100,00 0,00neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 

03051 0,00 4 117,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 
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10.12.2015  Mírové nám. 18/10 - úprava nebytových prostor 
10.12.2015  tržnice - oprava zdi 
 

10.12.2015  prodej pozemků dle předložených žádostí 
 

10.12.2015  prodej bytů 
10.12.2015  prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019)  
 

10.12.2015  prodej hrobových příslušenství 
 

10.12.2015  vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 
 

10.12.2015  nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 
10.12.2015  věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 
10.12.2015  PF - nájem 
 

10.12.2015  Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 
 

10.12.2015  věcná břemena 
10.12.2015  zahrádky +  ČSZ 
10.12.2015  pozemky pod garážemi 
10.12.2015  ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa  
 

 

 

10.12.2015  Miřejovice - komunikace a ostatní komunikace 
10.12.2015  nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 
10.12.2015  nákup pozemků - areál nemocnice 
10.12.2015  nákup pozemku - ČD - dolní nádraží 
10.12.2015  cyklostezka - II. etapa 
 

10.12.2015  TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2021) 
10.12.2015  nákup staveb ÚZSVM - kasárna Pod Radobýlem 
 

10.12.2015  výdaje na drobné opravy majetku (oplocení,  
zdi+kácení) 
 

  
10.12.2015  neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda 
 

10.12.2015  kolky, soudní popl.  
 

10.12.2015  prohlášení vlastníka, advokátní služby 
 

10.12.2015  odhady a geometrické plány 
 

 

 

 

 

 

10.12.2015  DK - chladící zařízení 
 

10.12.2015  směšovací stanice pro regulaci tepla 
 

10.12.2015  realizace střešního pláště - dodavatelský úvěr 
 

10.12.2015  hydroizolace suterénu budovy II. etapa 
 

10.12.2015  směšovací stanice pro regulaci tepla 
 

10.12.2015  směšovací stanice pro regulaci tepla 
 

10.12.2015  směšovací stanice pro regulaci tepla 
 

 

10.12.2015  ZŠ, MŠ - oprava střech 
10.12.2015  ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 
 

 

 

 



 

05804 2 100,00 0,00 0,00příspěvek na třídění sběru odpadu 

05803 290,00 0,00 0,00místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 

05022 0,00 1 000,00 0,00inv. a neinv. výdaje 

05016 0,00 5,00 0,00projekty, kolky, poplatky 

05005 0,00 197,00 0,00poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 

05004 0,00 1 350,00 0,00státní správa 

05003 0,00 1 015,00 0,00ekologické služby (psi, deratizace) 

05002 0,00 586,00 0,00příspěvky a ekologická výchova 

05001 0,00 20 020,00 0,00nakládání s odpady 

01805 0,00 0,00 800,00saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 

05 KAP odbor životního prostředí 
Uz 

Celkem KAP -  04 13 159,00 29 121,00 0,00odbor správy nemovitého majetku města 
4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 650,00 3 694,00 0,00

04803 1 650,00 0,00 0,00prodej dřeva, myslivost, nájemné 

04402 0,00 1 290,00 0,00platy, odměny a zák. pojistné 

04401 0,00 2 404,00 0,00provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 

4000 odbor správy nemovitého majetku města 11 509,00 25 427,00 0,00
04806 0,00 2 360,00 0,00opravy a investiční akce 
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10.12.2015  podzemní kontejnery 
10.12.2015  příspěvek na ekologickou výchovu žáků 
 

10.12.2015  příspěvek na solární ohřev TUV - občané 
 

10.12.2015  oddělení filtrace - malý bazén koupaliště 
 

 

   
10.12.2015  správní poplatky 
 

10.12.2015  ovzduší, zeleň, odpady 
 

10.12.2015  odvody za odnětí ze ZPF 
 

10.12.2015  ul. Žernosecká - dešťová kanalizace 
 

 

 

10.12.2015  vodní hospodářství 
 

10.12.2015  myslivost 
 

10.12.2015  lesní hospodářství 
 

10.12.2015  ostatní správa - ochrana zvířat 
 

10.12.2015  ochrana přírody - ÚSES, VKP 
 

10.12.2015  ZPF 
 

10.12.2015  sanace nepovolených skládek 
 

10.12.2015  ovzduší 
 

10.12.2015  odpady 
 

10.12.2015  Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 
 

10.12.2015  platby za psy v psím útulku 
10.12.2015  deratizace + odchyt holubů 
10.12.2015  úklid uhynulých zvířat 
 

10.12.2015  příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 
 

10.12.2015  členský příspěvek na SONO 
 

10.12.2015  monitoring povodňového stavu 
 

10.12.2015  platby za svoz TDO za město 
10.12.2015  uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 
 

10.12.2015  platby za svoz separovaného odpadu 
10.12.2015  likvidace odpadů z recyklační zařízení 
10.12.2015  svoz bioodpadu 
 

10.12.2015  platby za svoz nebezpečných odpadů 
 

10.12.2015  likvidace černých skládek 
 

10.12.2015  nákup kontejnerů na separovaný odpad 
 

10.12.2015  kontejnerová stání - opravy 
 

10.12.2015  lesní hospodářské osnovy - účelová dotace 
 

10.12.2015  myslivost 
 

10.12.2015  prodej dřevní hmoty 
 

    

10.12.2015  kontejner 
 

10.12.2015  traktorový přívěs kontejner.  
 

10.12.2015  energie 
 

10.12.2015  služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 
 

10.12.2015  nájemné za pozemky 
 

10.12.2015  knihy, tisk, předplatné časopisů 
 

10.12.2015  členské příspěvky + škody zvěří 
 

10.12.2015  ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH 
 

10.12.2015  pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 
 

10.12.2015  oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 
 

10.12.2015  školení způsobilosti 
 

10.12.2015  všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu,  
sazenice, nářadí, zdrav. mat) 
 

10.12.2015  soudní popl. - hist. majetek, geometr. plány/LHP 
10.12.2015  dálniční známka 
 

10.12.2015  kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 
10.12.2015  nájemné honitby Varhošť 
10.12.2015  elektrorevize 
10.12.2015  poplatky za rozhlas. přijímače 
 

 



 

06037 0,00 100,00 0,00dobrovolnické centrum 

06031 0,00 36,00 0,00šatník 

6300 odbor SVaZ, sociální věci 205,00 11 568,00 7 995,00
13011 0,00 6 881,00 0,00neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 

13010 0,00 1 114,00 0,00státní přísp. na výkon pěstounské péče 

06801 205,00 0,00 0,00příjmy z činnosti sociálního odboru 

06042 0,00 200,00 0,00Fond ohrožených dětí Klokánek 

06018 0,00 450,00 0,00komunitní plán 

06015 0,00 953,00 0,00prevence kriminality 

06012 0,00 20,00 0,00náhradní rodinná péče a pěstounská péče 

06009 0,00 1 100,00 0,00 investiční výdaje a větší opravy 

06008 0,00 280,00 0,00provoz služebního vozidla odboru SVaZ 

06005 0,00 200,00 0,00příspěvek a charitativní činnost - grant 

06003 0,00 370,00 0,00důchodci + zdravotně postižení 

01805 0,00 0,00 7 995,00saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 

6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice,  ul. Revoluč 0,00 6 636,00 0,00
06024 0,00 427,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz 

06023 0,00 5 889,00 0,00neinv. přísp. PO na platy 

06022 0,00 320,00 0,00neinv. přísp. PO  na energie 

6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 0,00 16 021,00 0,00
06001 0,00 15 021,00 0,00MěN, PO - příspěvky 

00403 0,00 1 000,00 0,00ústavní pohotovostní služba 

06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Uz 

Celkem KAP -  05 5 590,00 30 733,00 800,00odbor životního prostředí 
5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 2 960,00 0,00

05202 0,00 2 960,00 0,00městská zeleň - údržba 

5000 odbor životního prostředí 5 590,00 27 773,00 800,00
05809 100,00 600,00 0,00Sběrový dvůr, ul. Nerudova 

05808 100,00 0,00 0,00bioodpad 

05805 3 000,00 3 000,00 0,00Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 
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10.12.2015  umístění v DPS 
 

10.12.2015  ostatní nedaňové příjmy 
 

 

      
  

  

    

 
10.12.2015  Domov seniorů - přístrojové vybavení 
 

     

10.12.2015  elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,DHDM, ND,  
ochr. pom.,popl., poj.vozidla 
 

10.12.2015  provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 
 
 
10.12.2015  opravy a udržování  služebního auta + soc. auta 
 

  

      
      

    

10.12.2015  gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky -  
pohoštění 
 

   
10.12.2015  Dny zdraví  
 

 

10.12.2015  agenda sociálně-právní ochrana dětí - účelová dotace 
10.12.2015  státní příspěvek na výkon pěstounské péče 
 

 

 

 

10.12.2015  MěN - inv. příspěvek 
 

10.12.2015  přísp. na herního terapeuta 
 

 

10.12.2015  prořezy stromů - výškové práce 
10.12.2015  výsadba dřevin a květin 
10.12.2015  pasport zeleně - doplnění, aktualizace 
10.12.2015  projekty 
10.12.2015  vánoční strom 
10.12.2015  závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.  
10.12.2015  Hvězdárna - park 
10.12.2015  Domov důchodců v Ltm. - park 
10.12.2015  Jiráskovy sady - rozvojová péče 
10.12.2015  Miřejovická stráň - park 
 

      

 

10.12.2015  neinvestiční transfer 
 
 



 

08233 0,00 2 362,00 0,00ostatní menší opravy a investiční akce 

08216 0,00 1 990,00 0,00regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje 

08213 0,00 150,00 0,00recyklovaný materiál 

08211 300,00 21 045,00 0,00ostatní větší opravy a investiční akce 

8100 odbor ÚR, příprava staveb 0,00 2 025,00 0,00
08002 0,00 1 250,00 0,00projektové dokumentace 

08001 0,00 775,00 0,00provozní výdaje a inženýrská činnost 

8000 odbor územního rozvoje 121,00 0,00 0,00
08801 121,00 0,00 0,00místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

08 KAP odbor územního rozvoje 
Uz 

Celkem KAP -  07 1 500,00 45,00 0,00odbor - stavební úřad 
7000 odbor - stavební úřad 1 500,00 45,00 0,00

07802 1 500,00 0,00 0,00správní poplatky a ostatní příjmy 

07001 0,00 45,00 0,00PD, stat. znalecké posudky, kopírování 

07 KAP odbor - stavební úřad 
Uz 

Celkem KAP -  06 205,00 43 497,00 7 995,00odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
6400 podpora sociálních služeb (dot. program) 0,00 9 026,00 0,00

06016 0,00 9 026,00 0,00neinvestiční výdaje 

6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 110,00 0,00
06016 0,00 110,00 0,00neinvestiční výdaje 

6375 Diecézní charita 0,00 136,00 0,00
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10.12.2015  ul. Liškova - úprava VO 
10.12.2015  ul. Karolíny Světlé - úprava VO 

10.12.2015  ČEZ - připojovací poplatek na akce 
 

10.12.2015  lávky - opravy a revize 
10.12.2015  opravy ochranných nátěrů 
10.12.2015  U Studně - - přístup ke garážím do ČSA  
 

10.12.2015  věž, kašny, hodiny, energie 
 

10.12.2015  zprovoznění nefunkčních vpustí 
 

10.12.2015  dětská hřiště - vybavení 
 

10.12.2015  dětská hřiště - dopadové plochy 
 

10.12.2015  bezbariérové přístupy 
10.12.2015  sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 
10.12.2015  chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky 
 

10.12.2015  hřbitov - oprava fasády, schody, podesta 
 

10.12.2015  "U Severky" - úprava křižovatky 
 

 

  

10.12.2015  Želetice - kanalizace 
10.12.2015  ul. Pokratice - dešťová kanalizace, chodník  
 

10.12.2015  ul. Mlýnská, ul. Skalická 
 

10.12.2015  letní kino 
 

10.12.2015  Družba - chodník  
 

10.12.2015  přednádražní prostor - úprava, mobiliář 
 

10.12.2015  protipovodňová opatření 
 

10.12.2015  finanční podíl na vybudování infrastruktury 
 

10.12.2015  ul. Jasanova 
10.12.2015  ul. Akátová 
 

10.12.2015  územní studie 
10.12.2015  územně plánovací dokumentace 
10.12.2015  územně analytické podklady 
 

10.12.2015  zjednodušené projekty 
 

10.12.2015  VO 
 

10.12.2015  inženýrská činnost 
10.12.2015  činnost městského architekta 
10.12.2015  vícetisky, kopírovací práce 
10.12.2015  studentské práce 
 

10.12.2015  odborná literatura 
 

10.12.2015  Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem    
 

     

10.12.2015  odborné statické a znalecké posudky 
10.12.2015  PD zabezpečovacích prací a průzkumy 
 

10.12.2015  honoráře expertní součinnosti 
 
 

      
      

10.12.2015  dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 
 

10.12.2015  neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování 
 

     
10.12.2015  provozní náklady (energie) 
 



 

23 KAP útvar obrany a krizového řízení 
Uz 

Celkem KAP -  09 1 500,00 17 197,00 0,00městská policie 
9000 městská policie 1 500,00 17 197,00 0,00

09803 1 500,00 0,00 0,00PCO a ost. nedaň. příjmy 

09018 0,00 15 200,00 0,00prostředky na platy a zákonné pojistné 

09001 0,00 1 997,00 0,00provozní a ostatní neinvestiční náklady 

09 KAP městská policie 
Uz 

Celkem KAP -  08 2 527,00 38 257,00 0,00odbor územního rozvoje 
8400 odbor ÚR , místní komunikace 1 115,00 6 105,00 0,00

08811 400,00 0,00 0,00odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 

08801 715,00 0,00 0,00místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

08403 0,00 1 005,00 0,00ostatní služby (mimo TSM) 

08402 0,00 4 600,00 0,00el. energie veřej. osvětlení města 

08101 0,00 500,00 0,00oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 

8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 991,00 0,00 0,00
08807 991,00 0,00 0,00TSM - ostat. nedaň. příjmy 

8200 odbor ÚR, realizace staveb 300,00 30 127,00 0,00
08257 0,00 4 580,00 0,00ostatní rekonstrukce a modernizace 
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10.12.2015  pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou 
10.12.2015  DHDM 
 

10.12.2015  výstroj a výzbroj pro mládež 
 

10.12.2015  výstroj 
 

10.12.2015  ND - CAS, Avia, PPS12 
10.12.2015  spotřební materiál , hadice, savice 
 

10.12.2015  cisternová stříkačka - podíl k dotaci 
 

10.12.2015  teplo 
 

10.12.2015  vodné, stočné 
 

10.12.2015  elektrická energie 
 

10.12.2015  pohonné hmoty, oleje 
 

10.12.2015  opravy a údržba vozidel, nářadí 
10.12.2015  údržba objektu - výměna oken  
 

10.12.2015  ostatní nedaňové příjmy 
 

10.12.2015  pult centrální ochrany 
 

 

     

10.12.2015  STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 
 

10.12.2015  opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 
 

10.12.2015  školení a vzdělávání, prolongační kurz  
 

10.12.2015  všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC  
mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 
 

10.12.2015  voda 
 

10.12.2015  prolongační kurz - cestovné, strava 
 

10.12.2015  plyn 
 

10.12.2015  elektrická energie 
 

10.12.2015  pohonné hmoty 
 

10.12.2015  výstroj (uniformy) 
 

10.12.2015  DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 
 

10.12.2015  službu pošt 
 

10.12.2015  kolky 
 

10.12.2015  pronájem střelnice 
 

10.12.2015  dálniční známky, kmitočty 
 

10.12.2015  knihy 
 

10.12.2015  telefony, datové služby 
 

10.12.2015  služby peněžních ústavů 
 

10.12.2015  programové vybavení 
 

 

10.12.2015  nájem z odběrného místa 
 
 
10.12.2015  poplatek za užívání veřejného prostranství 
 

10.12.2015  odtahy  a likvidace vraků 
 

10.12.2015  úklid města 
 

 

  

10.12.2015  tržby za provoz veřejných WC 
 

10.12.2015  nemovitosti - nájemné 
 

10.12.2015  IVECO - nájem 
 

10.12.2015  hřbitov - nájem 
 

10.12.2015  oprava parkánového zdiva 
10.12.2015  Mírové nám., Velká Krajská  - oprava kašny 
 

10.12.2015  ul. Svojsíkova - nákup městského mobiliáře 
 

10.12.2015  havarijní fond 
10.12.2015  informační systém 
10.12.2015  ul. Kapucínská - - oprava komunikace 
 

10.12.2015  dětská hřiště - revize EU 
 

10.12.2015  Kocanda - oprava havarijního VO 
 



 

Celkem 408 012,00 433 452,00 25 440,00

Celkem KAP -  91 2 373,00 3 665,00 0,00oddělení projektů a strategií 
9100 oddělení projektů a strategií 2 373,00 3 665,00 0,00

15007 1 328,00 599,00 0,00účel.dot.-česko švýcar.spolupr. 

09810 1 025,00 923,00 0,00projekt progRESsHEAT 

09807 0,00 150,00 0,00energetický management 

09116 0,00 111,00 0,00projekt "READY 21"-vlastní zdroje 

09103 0,00 70,00 0,00příprava a realizace projektů 

09102 20,00 725,00 0,00Zdravé město a MA21 

09101 0,00 150,00 0,00interní grantový systém 

05022 0,00 937,00 0,00inv. a neinv. výdaje 

91 KAP oddělení projektů a strategií 
Uz 

Celkem KAP -  85 15 400,00 4 250,00 0,00odbor dopravy a silničního hospodářství 
8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 15 400,00 4 250,00 0,00

08805 1 500,00 0,00 0,00parkovací karty 

08804 6 000,00 0,00 0,00parkovací automaty 

08801 7 900,00 0,00 0,00místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

08503 0,00 3 400,00 0,00městská hromadná doprava 

08501 0,00 850,00 0,00dopravní značení - změny a údržba 

85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 
Uz 

Celkem KAP -  24 630,00 0,00 0,00odbor - obecní živnostenský úřad 
2400 odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00

02805 630,00 0,00 0,00správní poplatky a ostatní příjmy 

24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 
Uz 

Celkem KAP -  23 0,00 1 563,00 0,00útvar obrany a krizového řízení 
2300 útvar obrany a krizového řízení 0,00 1 563,00 0,00

02309 0,00 142,00 0,00odměny za údržbu hasící techniky 

02301 0,00 1 421,00 0,00protipožární ochrana - provozní výdaje 
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10.12.2015  účel. dot. - projekt "READY 21" 
 

      

     

      

 

      
  

10.12.2015  Zdravé město - jarní škola 
10.12.2015  Zdravé město 
 

      

     

10.12.2015  ČEZ Distribuce a.s. 
10.12.2015  SEWACO 
10.12.2015  příprava projektu 
 

 

 

10.12.2015  ostatní nedaň. příjmy 
 

10.12.2015  ZOZ - řidičské oprávnění 
 
   
10.12.2015  správní poplatky 
 

  

10.12.2015  parkovací automaty - servis 
 

10.12.2015  znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.  
 

10.12.2015  údržba svislého dopravního značení 
10.12.2015  údržba vodorovného dopravního značení 
 

10.12.2015  BESIP 
 

10.12.2015  studie a PD dopravního značení 
 

    

10.12.2015  VPČ včetně zák. poj. - členové 
10.12.2015  VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 
 

10.12.2015  refundace mezd (požární zásahy) 
 
  

10.12.2015  revize kotle, el. nářadí, doména, WWstránky, lékař 
10.12.2015  emise, tech. kontroly, školení 
 

10.12.2015  teplá voda 
 

10.12.2015  příprava na krizové situace 
 
 



Tab. č. 1

Návrh rozpočtu na  r. 2016 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky)    
(údaje v tis. Kč)

Návrh rozpočtu
111 70 500

112 75 400

121 Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) 117 700

133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 40

134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 12 890

135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 25 900

136 9 721
151 21 400

333 551

Návrh rozpočtu
211 10 484

213 8 180

214 Výnosy z finančního majetku (úroky) 71

221 3 461

232 4 004
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatel 107

26 307

Návrh rozpočtu
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 10 580
312 Ostatní kapitálové příjmy 300

10 880

Návrh rozpočtu
411 Neinv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně 37 054
412 Neinv. transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně 220

37 274

408 012C E L K E M  PŘÍJMY

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

C E L K E M 

Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z pronájmu majetku

Přijaté sankční platby

Ostatní nedaňové příjmy

C E L K E M 

 DAŇOVÉ PŘÍJMY

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

C E L K E M 

Daně z příjmů fyzických osob

Daně z příjmů právnických osob

Správní poplatky
Daně z majetku

C E L K E M 

TRANSFÉRY



Tab. č. 2

Návrh rozpočtu na r. 2016 - VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

501 64 795

502 Osobní platby za provedou práci 4 272

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 23 096

504 Odměny za užití duševního vlastnictví 5

513 4 302

515 Nákup vody, paliv a energie 9 054

516 49 339

517 13 224

519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary  3 947

521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 177

522 Neinv. transfery neziskovým a podob. org. 27 267

532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 323

533 Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org. 135 722

536 Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům 19 594

542 Náhrady placené obyvatelstvu 232

549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 1 888

566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 100
590 40

357 377

611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 90

612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 56 225

613 5 260
635 Investiční transfery příspěvkovým a podob. org. 14 500

76 075

433 452

Ostatní nákupy

Návrh rozpočtu

Pozemky

(součet za třídu 6)

Návrh rozpočtuBĚŽNÉ VÝDAJE 

CELKEM VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Platy

Nákup materiálu

Ostatní neinvestiční výdaje

(součet za třídu 5)

Nákup služeb



Tab. č. 3

Návrh rozpočtu na r. 2016 - FINANCOVÁNÍ  dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

Návrh rozpočtu

Saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 14 562

Sociální fond - příděl 2 083

Lesní hospodářské osnovy - účelová dotace 800

Sociálně právní ochrana dítěte - účelová dotace 6 881

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - účelová dotace 1 114

25 440

FINANCOVÁNÍ

CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ



Tab. č. 4

Návrh rozpočtu na r. 2016 - PŘÍJMY  dle rozpočtové skladby (paragrafy)
(údaje v tis. Kč)

0 333 551

333 551

0 107

10 1 669

21 7 196

22 10 400

31 264

33 130

35 20

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 945

37 Ochrana životního prostředí 2 281

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 200

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 500

61 Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany 504

63 81
64 10

26 307

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 10 580
22 300

10 880

0 37 274

37 274

408 012CELKEM PŘÍJMY

C E L K E M 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

C E L K E M 

TRANSFÉRY

Ostatní činnosti

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

C E L K E M 

Doprava

Kultura, církve a sdělovací prostředky

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 

Doprava

Vzdělávání a školské služby

Zdravotnictví

Finanční operace

DAŇOVÉ PŘÍJMY Návrh rozpočtu

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

C E L K E M 

Návrh rozpočtu



Tab. č. 5

Návrh rozpočtu na r. 2016 - VÝDAJE  dle rozp. skladby (paragrafy)
(údaje v tis. Kč)

10 5 269

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 9 324

22 9 256

23 565

31 Vzdělávání a školské služby 32 343

32 Vzdělávání a školské služby - základní umělecké školy 1 230

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 21 608

34 Tělovýchova a zájmová činnost 46 291

35 9 697

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 54 225

37 26 308

39 231

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 18 300

52 30

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 17 197

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 833

61 Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany 84 264

62 Jiné veřejné služby a činnosti 100

63 18 644
64 1 662

357 377

10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 420

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 937

22 13 742

23 6 965

31 Vzdělávání a školské služby 5 751

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 2 340

34 2 350

35 14 500

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 23 460

37 Ochrana životního prostředí 2 340

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 1 860

52 500

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 700
61 Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany 210

76 075

433 452

Návrh rozpočtu

Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

Doprava

Zdravotnictví

Vodní hospodářství

Ochrana životního prostředí

BĚŽNÉ VÝDAJE 
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 

CELKEM VÝDAJE

Civilní připravenost na krizové stavy

Návrh rozpočtuKAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Doprava

Finanční operace
Ostatní činnosti

(součet za třídu 5)

Vodní hospodářství

Zdravotnictví

Tělovýchova a zájmová činnost

(součet za třídu 6)

Civilní připravenost na krizové stavy



Tab č. 6

(údaje v tis. Kč)

č.účtu Název účtu

501000 Spotřeba materiálu 25

502000 Spotřeba energie 3 000

511000 Opravy a udržování ostatní 303

511100 Opravy a udržování  bytů a nebytových prostor 10 295

511400 Opravy a udržování  kasárna Dukelských hrdinů 700

511500 Opravy a udržování  kasárna Pod Radobýlem 300

512000 Cestovné 1

518000 Ostatní služby 721

521000 Mzdové náklady 1 940

521000 Mzdové náklady zubní středisko 415

524000 Zákonné sociální pojištění 802

549000 Jiné ostatní náklady 17

551000 Odpisy dlouhodobého majetku 11

556000 Tvorba a zúčtování opravných položek 200

557000 Odpis pohledávek 500

C e l k e m  n á k l a d y 19 230

603000 Tržby z prodeje služeb - nájemné 17 748

603400 Výnosy z nájemného -  kasárna Dukelských  hrdinů 925

603600 Výnosy z nájemného -  kasárna Pod Radobýlem 100

603700 Výnosy z nájemného - objekt vojenské ubyt. a stav. správy 0

641010 Poplatek z prodlení dlužného nájmu 50

649000 Mimořádný příjem 5

649100 Refundace mzdových nákladů zubní středisko 415
662000 Přijaté bankovní úroky 5

C e l k e m  v ý n o s y 19 248

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 18

Hospodářská činnost - oddělení správy nemovitostí 
plán nákladů a výnosů na rok 2016



Tab. č. 7

č. akce název akce

101 revize elektro 35

102 revize plyn 50

103 hasící přístroje a hydranty 80

104 zařizovací předměty 200

105 bytová jádra 500

106 běžná údržba 2 500

107 havárie 500

108 projektové dokumentace 100

109 výměny kotlů 100

111 střechy 450

112 výtahy - oprava 100

113 fasády - oprava 500

115 ubytovna Želetice 80

116 objekt vojenské ubytovací a stavební správy 300

197 údržba škol 250

198 oprava a výměna oken 500

199 výměna rozvodů vody 100

201 obnova volných bytů 1 000

202 dům Mírové náměstí  156/29 - nové byty 2 000

203 nebyt. prostor Mírové náměstí 18/10 - plynofikace 300

205 Velká Krajská 47/7 - úprava kotelny 350

206 nebyt. prostor Mírové náměstí 22/14 - soc. zařízení 300

celkem účet 511 100 10 295

1001 opravy a údržba kasárna Dukelských hrdinů 700

celkem účet 511 400 700

1002 opravy a údržba kasárna Pod Radobýlem 300

celkem účet 511 500 300

celkem 11 295

Hospodářská činnost - oddělení správy nemovitostí 

rozpis oprav na rok 2016 

(údaje v tis. Kč)
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