
 
 

Akč ní  plá n ke Strátegičke mu plá nu rozvoje me stá Litome r iče 

Rozpoč tový  rok 2017 

Akční plán 2017 je již tradičním dokumentem informujícím o projektech a investicích, které budou v roce 2017 realizovány.  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 - SPRM*. 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.  
 
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. 
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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). Tvorba Akčního plánu je 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 
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. 
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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, a další informace jsou uvedeny v podrobné metodice** „Socioekonomické a environmentální hodnocení projektů“.  
 
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. 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.  
** 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

PRŮM. HODNOCENÍ 

DOPADŮ (-2 AŽ +2)
ODPOVĚDNOST

AKCE

CELKEM

ROZPOČET 

2017

POLOŽKA V 

ROZPOČTU
DOTACE 

TERMÍN 

REALIZACE
Nové investice a projekty

B.III Závlahy - Na Valech instalace závlah na ulici Na Valech 1 OŽP 1 720 1 720 5805/5000 0 2017

B.II Automatické parkovací systémy pro kola

výstavba zařízení na ukládání kol  (realizace v 

případě získání dotace) 2 OÚR 14 300 1 201 8218/8200 12 500 2016-2017

B.

Ulice Palachova - zvýšení bezpečnosti 

dopravy  (realizace v případě získání dotace) 2 OÚR 43 600 29 600 8217/8200 14 000 2017-2018

B.I Podpora regenerace panelových sídlišť 

regenerace panelového sídliště Pokratice 

III.etapa 1 OÚR 7 150 3 150 8216/8200 4 000 2017

C.I

MAP ORP LITOMĚŘICE (projekt MAS 

České středohoří )

zpracování Místního akčního plánu rozvoje 

škol na ORP Litoměřice 0 USPUR 760 436 9811/9100 436 2016 - 2018

C.II  Tělocvična KDH

rekonstrukce objektu v areálu Kasáren 

Dukelských hrdinů (realizace v případě 

získání dotace) 1 OÚR 6 500 2700 8219/8200 3 800 2017

D.I Renovace Domu dětí a mládeže

zateplení budovy  (realizace v případě získání 

dotace) 2 OŠKSPP 6 800 4 500 3610/3500 2 300 2017

D.I

Energ. služba se zaručeným výsledkem 

(EPC)

realizace úspor energine na 13 objektech 

města Litoměříce 2 USPUR 6 500 6 500 9120/9100 0 2017

D.I SFŽP ČR - účel. dot. - projekt PATH 2030 

zpracování akčního plánu udržitelné 

energetiky LTM. 1 USPUR 1 718 818 90002/9100 916 2017

D.I Projekt ProgressHeat 

úspory a efektivní využívání energie 

v systému CZT 2 USPUR 2 306 613 9810/9100 550 2015-2017

D.I MobiLita21 

studie a analytické podklady pro rozvoj 

udržitelné městské mobility (průzkum 

dopravního chování a rozptylovou studi). 1 USPUR 1 200 604 90002/9100 589 2016-2018

E Velkokapacitní cisterna JSDH Litoměřice nákup cisterny 1 SO 7 000 700 2301/2300 6 300 2017

E Osobní automobil JSDH Litoměřice nákup mikrobusu 1 SO 1 050 600 2301/2300 450 2017

Celkem 100 604 53 142 45 841

Akční plán - seznam investic a projektů na rok 2017  (v tis. Kč)



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS

PRŮM. HODNOCENÍ 

DOPADŮ (-2 AŽ +2)
ODPOVĚDNOST

ROZPOČET

CELKEM

ROZPOČET 

2017

POLOŽKA V 

ROZPOČTU
DOTACE 

TERMÍN 

REALIZACE

Významné opravy a rekonstrukce

A.I

Výstavy s. r. o. 2010-12/Výstaviště ZČ-

2013-2014 úpravy areálu N OÚR 2 500 2 500 8212/8200 0 2017

B.I Macharova cesta - chodník oprava chodníku N OÚR 1 000 1 000 8211/8200 0 2017

B.I

Oprava fasády nádvoří Mír.n.16/8 a 15/7 

vč. fresek

oprava majetku města a oprava původních 

fresek N SO 1 200 400 2014/2000 800 2017

C.II/C.I stavební akce ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5 oprava běžecké dráhy - školní hřiště N OŠKSPP 1 000 1 000 3325/3500 0 2017

C.I MŠ Mašinka Vančurova zateplení a výměna otvorových výplní N OŠKSPP 2 000 2 000 3304/3506 0 2017

C.IV Domov seniorů oprava střechy N OSVaZ 1 300 1 300 6009/6300 0 2017

Celkem 10 000 9 200 800



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 1 2

jde o účelné opatření  [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU a 

současně nemá negativní dopad na místní zaměstnanost nebo 

ekonomiku.

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité,  a současně má 

jednoznačně kladný dopad na společnost;

- kladný přínos lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit nebo 

je malý;     

Instalací závlah na jedné z nejfrekventovanějších ulic dojde 

ke zlepšení životního prostředí pro zdraví obyvatel. 

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité, a  současně má 

jednoznačně kladný dopad na životní prostředí 

- kladný přínos lze popsat, a lze jednoznačně vyčíslit; 

Instalací  závlah dojde ke snížení míry prašnosti v ulici Na 

Valech.  Celkové číslo snížení prašnosti bude stanoveno po 

konkrétních měřeních.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti

Projektová dokumentace (v jaké fázi)

Architektonická studie

Energetický audit

Položkový rozpočet ANO

Projektový záměr

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

Závlahy - Na Valech
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B.III

-

2017

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)

2 2 2

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité, a současně 

-jde jednoznačně definovat hospodárnost a současně 

efektivnost investice (obé s pozitivními přínosy); 

Jedná se o výstavbu parkovací věže pro cyklisty, uložení kola 

bude zpoplatněno. Věž se nachází v blízkosti Labské 

cyklostezky, společně s doprovodným značením ji mohou 

využívat i turisti. Využití bude napojeno na InCard ČD. 

Předběžně stanovená cena parkovného 5 Kč/kolo.     

Jde o účelné opatření  [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité  a současně 

-jde o jednoznačně kladný dopad na společnost  a kladný 

přínos lze vyčíslit a není malý   

Parkovací věž pro kola budou moci využívat obyvatelé. 

Vznikne velkokapacitní  prostor pro parkování kol s přímým 

napojením na další dopravní prostředky (Bus, ČD). Vznikne 

118 parkovacích míst.  

Jde o účelné opatření  [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně:

- jde o jednoznačně kladný dopad na životní prostředí, kladný 

přínos lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit ;

Výstavbou bude podpořena cyklistická doprava, která je 

ekologická.   Na ploše na parkovaní 6ti aut vznikne prostor 

pro zaparkování 118 kol. V rámci analýz již realizovaných 

instalací zařízení byl prokázán pokles CO2. Toto bude možno 

zmonitorovat až po spuštění provozu.    

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti ANO

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

Architektonická studie NE

Energetický audit NE

Položkový rozpočet součástí projektové dokumentace

Projektový záměr

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

Automatické parkovací systémy pro kola (Parkovací dům pro cyklisty aut.nád. (BIKE TOWER))
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B.II

+

2016

2,00

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 2 2

Jde o účelné opatření  [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně:

- jde o jednoznačnou podporu místní zaměstnanosti nebo 

ekonomiky, ale kladný přínos nelze jednoznačně vyčíslit nebo 

je malý ;

Zlepšení stavu komunikace povede nejen k oživení ulice, ale i 

k podpoře obchodníků v ul. Palachova a celé čtvrti.

Jde o účelné opatření   [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně:                                                                                                                                                                 

- jde o odstranění havarijního stavu;                                                                                                                                                                                                                                                                   

V rámci rekonstrukce ulice budou realizována opatření 

vedoucí k bezbariérovosti, nové uspořádání parkování, 

zvýšení bezpečnosti dopravy (zvýšení úrovně křižovatek - 

nájezd na vyvíšenou plochu křižovatky a přechodů), instalace 

osvětení nad přechody). Vznikne 12 přechodových míst, 2 

přechody,  148 míst na parkování a 2 místa K+P a budou 

zbezpečněny 2 zastávky hormadné dopravy.

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně:

- jde o jednoznačně kladný dopad na životní prostředí a kladný 

přínos lze vyčíslit a není malý;

Realizací projektu se současně zlepší vzhled města, dojde k 

výsadbě nové zeleně cca 40 ks (o 3 více než je současná 

situace),  vybudování podzemních kontejnerů 3 x 6 (18 tun), 

snížení hlučnosti i prašnosti.  

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti ANO

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

Architektonická studie NE

Energetický audit NE

Položkový rozpočet součástí projektové dokumentace

Žádost o dotace ANO

+

2014

1,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

Ul. Palachova - zvýšení bezpečnosti dopravy

5

B.II



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 [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité, a současně

- nemá negativní dopad na místní zaměstnanost nebo 

ekonomiku.

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité, a současně:

- jde o jednoznačně kladný dopad na společnost  a kladný 

přínos lze vyčíslit a není malý.

Pozitivní vliv na společnost . V rámci zlepšení prostředí po 

bydlení nedochází k odlivu aktivních občanů produktivního 

věku a možnému nárůstu problémových skupin obyvatelstva. 

V rámci regenerace dochází i k nárůstu ploch dětskch hříšť, 

občanské vybavenosti (mobiliáře), zvýšení počtu parkovacích 

míst.   

Celkové zregenerované území 15.545 m2.

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité, 

a současně:

- jde o jednoznačně kladný dopad na životní prostřed

Celková plocha zregenerované zeleně: 942 m2 parkové 

plochy, 35 nově vysazených stromů. 

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

Architektonická studie ANO

Energetický audit NE

Položkový rozpočet ANO součástí projektové dokumetace

Projektový záměr

ano, anketa (podzim 2014 I.etapa, podzim 2015 II.etapa, jaro 2016 III. Etapa - veřejné projednání s místními obyvateli a 

architektem)

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

Regenerace panelového sídliště Pokratice

4

B.I

-

2014

1,33

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 1 0

jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU] a 

současně 

- nemá negativní dopad na místní zaměstnanost nebo 

ekonomiku.

jde o účelné opatření Jde o účelné opatření [což znamená, že 

existuje jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města 

(nebo případně zákonných úkolů) a současně je opatření v 

souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či 

EU] a současně má jednoznačně kladný dopad na společnost 

(sociální oblast, zdravotnictví, bezpečnost atd.), kladný přínos 

lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý .  

Zpracování uceleného dokumentu rozvoje školství nadefinuje 

oblasti potřebné k dalšímu kvalitnímu rozvoji vzdělávacích 

zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU] a 

současně 

- nemá negativní dopad na životní prostředí či spotřebu 

energií.

Poznámky/komentáře

Partnerský projekt s MAS České středohoří, z.s.

ne

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí

 / KARTA PROJEKTU /

MAP ORP LITOMĚŘICE

1

C.I

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

 +

2016

0,333333333

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 1

jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU] a 

současně 

- nemá negativní dopad na místní zaměstnanost nebo 

ekonomiku.

 Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně:                                                                                                                                                                        

-  jde o jednoznačně kladný dopad na společnost (sociální 

oblast, zdravotnictví, bezpečnost atd.) a kladný přínos lze 

vyčíslit a není malý.      

Prostory budou využívat: 4 kluby - Karatedó Steklý, z.s. - 75 

členů, SK Box Litoměřice, z.s. - 35 členů, Klub potápěčů 

Kraken Litoměřice p.s. - 109 členů, Beach Club Litoměřice - 57 

členů, tj. celkem 276 sportovců 

Jde o účelné opatření Jde o účelné opatření [což znamená, že 

existuje jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města 

(nebo případně zákonných úkolů) a současně je opatření v 

souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či 

EU] a současně má jednoznačně kladný dopad na životní 

prostředí či spotřebu energií, kladný přínos lze popsat, ale 

nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý. 

Jedná se o stavební úpravy zahrnující kompletní výměnu 

stávajících okenních i dveřních výplní. Nové okenní výplně 

jsou navrženy plastové s izolačním dvojsklem, vnější dveře 

plastové. Soklové zdivo při severním a východním průčelí 

bude sanováno proti působení zemní vlhkosti.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO

Architektonická studie NE

Energetický audit NE

Položkový rozpočet součástí projektové dokumentace

Žádost o dotace ANO

+

2016

1,00

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

KDH tělocvična - rekonstrukce prostor v areálu KDH pro sportovce

3

C.II



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 [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité, a současně:

- jde o účelné opatření a současně lze jednoznačně definovat 

hospodárnost a současně efektivnost investice. Díky danému 

opatření dojde ke snížení provozních výdajů za energii ve výši 

145 tis. Kč/rok a doba návratnosti dané investice se s 

předpokádanou dotací pohybuje na úrovni 27 let.

Jde o účelné opatření Jde o účelné opatření [což znamená, že 

existuje jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města 

(nebo případně zákonných úkolů) a současně je opatření v 

souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či 

EU] a současně má jednoznačně kladný dopad na společnost 

(sociální oblast, zdravotnictví, bezpečnost atd.), kladný přínos 

lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý.

Komplexní zateplení umožní zlepšení kvality vnitřního 

prostředí dané budovy, zároveň zlepšení kvality životního 

prostředí (snížení emisí CO2) má pozitivní dopad na zdravotní 

stav obyvatel. 

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně:

- jde o jednoznačně kladný dopad na životní prostředí a kladný 

přínos lze vyčíslit a není malý;

 Pokles spotřeby energií, kdy projekt umožní snížení emisí CO2 

ve výši 26 t CO2/rok.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Projektová dokumentace (v jaké fázi) NE

Architektonická studie NE

Energetický audit ANO

Položkový rozpočet ANO

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení 

 / KARTA PROJEKTU /

Renovace Domu dětí a mládeže - komplexní zateplení

5

D.I

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

-145 tis. Kč

2016

1,67

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)

2 1 2

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité, a současně:

- jde o účelné opatření a současně lze jednoznačně definovat 

hospodárnost a současně efektivnost investice.

 Díky danému opatření dojde ke snížení provozních výdajů za 

energii ve výši 6.000 tis. Kč/rok a doba návratnosti dané 

investice se pohybuje na úrovni 10 let.

Jde o účelné opatření Jde o účelné opatření [což znamená, že 

existuje jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města 

(nebo případně zákonných úkolů) a současně je opatření v 

souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či 

EU] a současně má jednoznačně kladný dopad na společnost 

(sociální oblast, zdravotnictví, bezpečnost atd.), kladný přínos 

lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý.

- jde o účelné opatření  a současně má jednoznačně kladný 

dopad na společnost.

Komplexní opatření umožní zlepšení kvality vnitřního 

prostředí daných budov, zároveň zlepšení kvality životního 

prostředí (snížení emisí CO2) má pozitivní dopad na zdravotní 

stav obyvatel. 

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně:

- jde o jednoznačně kladný dopad na životní prostředí a kladný 

přínos lze vyčíslit a není malý;J

Projekt umožní snížení emisí CO2 ve výši cca 972 t CO2/rok.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Projektová dokumentace (v jaké fázi) NE

Architektonická studie NE

Energetický audit NE

Položkový rozpočet NE

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení 

 / KARTA PROJEKTU /

EPC - Energetická služba se zaručeným výsledkem

5

D.I 

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

-

2016

1,67

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 1 1

Jde o účelné opatření  [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU] a 

současně nemá negativní dopad na místní zaměstnanost nebo 

ekonomiku.

Projekt umožní zpracování podrobné analýzy spotřeby 

energie a produkci emisí v Litoměřicích a vytvoření plánu na 

snížení emisí a zvýšení podílu OZE o 20 % do roku 2020. SEAP 

je nezbytnou podmínkou vstupu do Paktu starostů a 

primátorů, ke kterému se Litoměřice zavázaly přistoupit. 

Výstupy projektu umožní zvyšování kvality ovzduší a větší 

energetickou nezávislost, což může přispět rovněž k rozvoji 

místní ekonomiky a sníží provozní náklady městského 

rozpočtu.

Jde o účelné opatření  [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité  a současně: 

- jde o jednoznačně kladný dopad na společnost, kladný přínos 

lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý. 

Výstupy projektu (viz dopad na ekonomiku) povedou k vyšší 

efektivitě nakládání s energiemi ve městě a snížení emisí, 

čímž dojde rovněž ke zvýšení kvality života všech skupin 

obyvatel.

Jde o účelné opatření Jde o účelné opatření [což znamená, že 

existuje jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města 

(nebo případně zákonných úkolů) a současně je opatření v 

souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či 

EU] a současně má jednoznačně kladný dopad na životní 

prostředí či spotřebu energií, kladný přínos lze popsat, ale 

nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý. 

Výstupy projektu (viz dopad na ekonomiku) umožní zavádění 

dalších opatření snižující emise škodlivých látek a zvyšující 

podíl OZE na energetickém mixu.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Projektová dokumentace (v jaké fázi) NE

Architektonická studie NE

Energetický audit NE

Položkový rozpočet ANO

Projektový záměr ANO projekt schválen ze strany SFŽP

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

PATH 2030 - Pakt starostů a primátorů města Litoměřice 

2

D.I (Zajistit úsporu energií, energetický management, snižování emisí a podporovat obnovitelné zdroje energie)

"+"

2016

0,67

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 0 1

 Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně 

- jde o jednoznačnou podporu místní zaměstnanosti nebo 

ekonomiky, ale kladný přínos nelze jednoznačně vyčíslit nebo 

je malý.

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 účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU], které je 

z hlediska města naléhavé a důležité a současně 

- nemá negativní dopad na společnost.

Jde o opatření  s neutrálním dopadem na společnost, i když v 

dlouhodobějším časovém horizontu se předpokládá dopad 

pozitivní díky stabilním a ekologicky šetrným dodávkám 

tepla. Dopad však nelze v tuto chvíli přesně kvantifikovat. 

Jde o účelné opatření Jde o účelné opatření [což znamená, že 

existuje jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města 

(nebo případně zákonných úkolů) a současně je opatření v 

souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či 

EU] a současně 

- má jednoznačně kladný dopad na životní prostředí či 

spotřebu energií, kladný přínos lze popsat, ale nelze 

jednoznačně vyčíslit nebo je malý. 

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               B. III - 

Udržet či zlepšit kvalitu životního prostředí a zvýšit odpovědnost obyvatel k prostředí, kde žijí

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

- 

2015

0,67

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 1 1

Jde o účelné opatření a současně nemá negativní dopad na 

místní zaměstnanost nebo ekonomiku. Projekt umožní 

zpracování průzkumu dopravního chování a Plánu udržitelné 

městské mobility ve vazbě na MA21 a principy Zdravého města 

WHO. Jeho výstupy jsou klíčovými koncepčními dokumenty pro 

další plánování a rozvoj udržitelné dopravy v Litoměřicích, 

které budou ve svém důsledku ovlivňovat také jejich 

ekonomický rozvoj.

Jde o účelné opatření a současně má jednoznačně kladný 

dopad na společnost. Výstupy projektu (viz dopad na 

ekonomiku) povedou ke zkvalitnění dopravy ve městě, zajištění 

její prostorové, časové a finanční dostupnosti při současném 

zklidnění dopravy v centru města, což povede ke zvýšení kvality 

života všech skupin obyvatel.

Jde o účelné opatření a současně má jednoznačně kladný 

dopad na životní prostředí. Výstupy projektu (viz dopad na 

ekonomiku) umožní systematický rozvoj ekologicky šetrných 

forem dopravy (chůze, cyklodoprava, elektromobilita apod.) a 

zavádění dalších opatření snižující emise hluku a škodlivých 

látek zejména v centru města.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Projektová dokumentace (v jaké fázi) NE

Architektonická studie NE

Energetický audit NE

Položkový rozpočet NE

Projektový záměr NE

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

MobiLita21

2

D.1

+

2016

0,67

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 1 1

Jde o účelné opatření  [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU] a 

současně 

-nemá negativní dopad na místní zaměstnanost nebo 

ekonomiku.

Jde o účelné opatření [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU] a 

současně 

- má jednoznačně kladný dopad na společnost (sociální oblast, 

zdravotnictví, bezpečnost atd.), kladný přínos lze popsat, ale 

nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý.

Koupí lepšího vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných 

hasičů se zvyšuje bezpečí a ochrana obyvatel města a 

majetku.  

Jde o účelné opatření Jde o účelné opatření [což znamená, že 

existuje jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města 

(nebo případně zákonných úkolů) a současně je opatření v 

souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či 

EU] a současně má

- jednoznačně kladný dopad na životní prostředí či spotřebu 

energií, kladný přínos lze popsat, ale nelze jednoznačně vyčíslit 

nebo je malý. 

Koupí moderní rychlejší cisterny bude zvýšena ochrana  

životního prostředí, snížení znečištění vzduchu.  

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti ANO Přiznaná dotace 

Položkový rozpočet ANO

Projektový záměr

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

Velkokapacitní cisterna JSDH Litoměřice 

2

E

-

2016

0,67

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 1 1

jde o účelné opatření  [což znamená, že existuje jednoznačný 

přínos k plnění měřitelných cílů města (nebo případně 

zákonných úkolů) a současně je opatření v souladu s 

dokumenty města i relevantní dokumenty státu či EU] a 

současně 

- nemá negativní dopad na místní zaměstnanost nebo 

ekonomiku

jde o účelné opatření Jde o účelné opatření [což znamená, že 

existuje jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města 

(nebo případně zákonných úkolů) a současně je opatření v 

souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či 

EU] a současně má 

- jednoznačně kladný dopad na společnost (sociální oblast, 

zdravotnictví, bezpečnost atd.), kladný přínos lze popsat, ale 

nelze jednoznačně vyčíslit nebo je malý.  

Koupí lepšího vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných 

hasičů se zvyšuje bezpečí a ochrana obyvatel města.

Jde o účelné opatření Jde o účelné opatření [což znamená, že 

existuje jednoznačný přínos k plnění měřitelných cílů města 

(nebo případně zákonných úkolů) a současně je opatření v 

souladu s dokumenty města i relevantní dokumenty státu či 

EU] a současně

- má jednoznačně kladný dopad na životní prostředí či 

spotřebu energií, kladný přínos lze popsat, ale nelze 

jednoznačně vyčíslit nebo je malý. 

Koupí moderní rychlejší techniky budou bude zvýšena 

ochrana  životního prostředí, snížení znečištění vzduchu.

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti ANO přizananá dotace z MVČR (GŘHZS)

Položkový rozpočet ANO

Projektový záměr ANO

ne

Socioekonomické a environmentální hodnocení (SEE)

 / KARTA PROJEKTU /

Osobní automobil JSDH Litoměřice 

2

E

-

2017

0,67

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění


