
 
 

POZVÁNKA 
 

na 7. mimo řádné jednání Zastupitelstva m ěsta Litom ěřic  
 

konané dne 18.10. 2016 od 16 hod. 
 

v kongresovém sále Hradu v Litom ěřicích se sídlem Tyršovo nám. 68 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 
 
Program: 

I.  Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů 
zápisu 

II.  Doplnění / stažení bodu programu 
III.  Hlasování o programu 
IV.  Schválení námitky k zápisu minulého jednání 
V.  Body jednání: 

 
1. Schválení Projektu "Regenerace panelového sídliš tě Pokratice 

- III. etapa 2017“ 
 

2. Prodej pozemku parc. č. 2737 o vým ěře 334 m2 včetně stavby 
č.p. 918 v k.ú. Litom ěřice 

 
VI.   Informace 
VII.  Interpelace 
VIII.  Diskuze 
IX.   Závěr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 











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:  18. 10. 2016 
předkládá:  Mgr. Václav Červín - místostarosta                 
zpracoval: Ing. Venuše Brunclíková  
 
 
Návrh:   
 
Schválení Projektu "Regenerace panelového sídlišt ě Pokratice - III. etapa 2017“:  
 

a) záměru podání žádosti o dotaci ze státního rozpo čtu z Programu podpory bydlení MMR 
ČR pro rok 2017 -  podprogramu Regenerace sídliš ť 2017 pro akci „Regenerace 
panelového sídlišt ě Pokratice - III.etapa 2017“.  

 
b) projektové studie „Regenerace panelového sídlišt ě Pokratice - III.etapa 2017“, 

přikládané se všemi povinnými náležitostmi jako p říloha k žádosti o výše uvedenou 
dotaci. 
 

c)  zajišt ění spolufinancování projektu „Regenerace panelového  sídlišt ě Pokratice - 
III.etapa 2017“ 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 již v roce 2004. 
 
Pro rok 2017 vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Program podpory bydlení - podprogram  
Regenerace sídliš ť. 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 třetí etapa (I. etapa – r. 2015, II. etapa – r. 2016) postupné investice do tohoto panelového 
sídliště byla vytipována lokalita ve střední části sídliště Pokratice. Na základě výsledků proběhlé 
ankety mezi obyvateli zájmového území (duben – květen 2016) a požadavků občanů vzešlých 
z Prohlídky sídliště Pokratice s architekty (20. 4. 2016) jsou v projektu navrženy: oprava dětských hřišť 
ve vnitrobloku ulic Kubínova a Na Výsluní, oprava pěších komunikací, výsadba zeleně, doplnění 
městského mobiliáře a řešení dopravy v klidu. 
 

Celkové náklady „Regenerace panelového sídliště Pokratice - III.etapa 2017" budou doloženy 
podrobným výkazem výměr a položkovým rozpočtem k realizaci akce. 

V této fázi jsou náklady kalkulovány: 

       cena vč. DPH:  

Investice Města Litoměřice:    3.463.537,-Kč 

Dotace MMR:      4.000.000,-Kč 

Celková investice:     7.463.537,-Kč 



Návrh na usnesení:   
 
ZM schvaluje Projekt "Regenerace panelového sídlišt ě Pokratice - III. etapa 2017“ : 
 

a) záměr podání žádosti o dotaci ze státního rozpo čtu z Programu podpory bydlení MMR 
ČR pro rok 2017 -  podprogramu Regenerace sídliš ť 2017 pro akci „Regenerace 
panelového sídlišt ě Pokratice - III.etapa 2017“.  

 
b) projektovou studii „Regenerace panelového sídliš tě Pokratice - III.etapa 2017“, 

přikládanou se všemi povinnými náležitostmi jako p říloha k žádosti o výše uvedenou 
dotaci. 
 

c)  zajišt ění spolufinancování projektu „Regenerace panelového  sídlišt ě Pokratice - 
III.etapa 2017“ 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 ZM č.:  
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A.   Úvodní  informace  
 

B.  Obsah Projektu regenerace sídliště 
 

 

1 ANALYTICKÁ ČÁST 

 

a) Platná územně plánovací dokumentace 

b) Dříve zpracované záměry strategie 

c) Výsledky ankety mezi obyvateli sídliště, seznámení obyvatel se záměrem 

d) Vývoj věkové a sociální skladby obyvatel v sídlišti 

e) Posouzení stávajícího stavu sídliště z hledisek stavebně technického, funkčně provozního a 

prostorového 

f) Charakteristika jednotlivých úprav 

 

2 NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

2.1. TEXTOVÁ ČÁST – REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POKRATICE – ETAPA (2017) 
 

a) Cíle v pořadí podle naléhavosti, ke kterým povede realizace záměrů projekt regenerace 

sídliště 

b) Návrh úprav v návaznosti na stanovené cíle 

1. Urbanisticko – architektonické řešení prostor 

2. Veřejný prostor 

3. Klidové zón a místa pro setkávání 

4. Životní prostředí 

5. Rekreace a volnočasové aktivity 

 

2.2. VÝKRESOVÁ ČÁST – REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POKRATICE – ETAPA (2017) 
 
a.1. Situace širších vztahů 

a.2. Situace – výřez územního plánu 

a.3. Situace - zákres do katastrální mapy 

a.4. Situace – stávající stav 

 

b.1. Situace – etapa 2017 – návrh 

b.2. Situace – etapa 2017 – výřez 1 – návrh 

b.3. Situace – etapa 2017 – výřez 2 - návrh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.4. Situace – etapa 2017 – výřez 3 - návrh 

b.5. Fotodokumentace – stávající stav  

b.6. Motivační skica č.1 

b.7. Motivační skica č.2  

b.8. Motivační skica č.3 

b.9. Motivační skica č.4 

b.10. Motivační skica č.5 

b.11. Motivační skica  - idea,městský mobiliář, inspirace 

 
c.1. Situace – řešené území  

 

 
2.3. EKONOMICKÁ ČÁST – REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POKRATICE – ETAPA (2017) 
 
a)  Seznam navrhovaných úprav  

b) Odhad nákladů na provedení jednotlivých úprav 

c) Časový a finanční harmonogram realizace Projektu regenerace sídliště nebo jeho 

 etap 

d) Návrh způsobu financování úprav, upřesnění zdrojů financování 
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ZADAVATEL PROJEKTU  

 

Městský úřad Litoměřice 

Mírové náměstí 15/7 

412 01 Litoměřice 

IČO: 263958 

DIČ: CZ00263958 

Bankovní spojení: 19-1524-471/0100 

 

Statutární zástupce: 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

tel: 416 916 109 

e-mail:  ladislav.chlupac@litomerice.cz 

adresa: Město Litoměřice 

Pekařská 2 

412 01 Litoměřice 

 

Kontaktní osoba: 

Ing. Venuše Brunclíková, MBA 

vedoucí odboru územního rozvoje 

Město Litoměřice 

Pekařská 2 

412 01 Litoměřice 

 

Tel. +420 416 916 169 

fax: +420 416 916 210 

GSM: +420 606 753 476 

e-mail: venuse.brunclikova@litomerice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRACOVATELÉ PROJEKTU 

 

Generální projektant:  

DONDESIGN s.r.o. 

Vorařská 2075/2,  143 00 Praha 4 

www.don-design.cz,  IČ:290 62 942     DIČ: CZ29062942 

 

Zodpovědný projektant: 

Ing. Otakar Berdych 

Ing. Miroslav Chmel 

č. autorizace: 000289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                

 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ  POKRATICE - LITOMĚŘICE  III. ETAPA 2017                                        

 PROGRAM PODPORY BYDLENÍ MMR PRO ROK 2017 - PODPROGRAM 117D0620 Regenerace sídlišť 2017                      

 
 

1 ANALYTICKÁ ČÁST 

 
a) Platná územně plánovací dokumentace 

b) Dříve zpracované záměry strategie 
c) Výsledky ankety mezi obyvateli sídliště, seznámení obyvatel se záměrem 

d) vývoj věkové a sociální skladby obyvatel v sídlišti 
e) posouzení stávajícího stavu sídliště z hledisek stavebně technického, funkčně provozního a 

prostorového 
f) charakteristika jednotlivých úprav 

 

A.  ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

Navrhované úpravy jsou v souladu se schváleným územním plánem města Litoměřice (viz. 

výkresová část projektové dokumentace – výkres č. a.2.) 

Charakter navrhovaných úprav nevyžaduje povolení ve stavebním řízení, protože se jedná o 

opravy stávajících konstrukcí ve stávajícím rozsahu. 

Veškeré práce, uváděné v projektu regenerace panelového sídliště Litoměřice, nevyžadují 
pořízení regulačního plánu a jsou v souladu s platným územním plánem v jeho aktuálním 

znění. Návrh regenerace panelového sídliště má formu oprav stávajících konstrukcí, doplnění 
mobiliáře, sadových úprav, návrh drobné architektury a stavebních prací, nevyžadujících 
stavební povolení. 
 

B. DŘÍVE ZPRACOVANÉ ZÁMĚRY A STRATEGIE 

V roce 2015 a  2016 město Litoměřice realizovalo I. a II. etapu projektu RPS Pokratice, na který 
dle vyhlášení výzvy ministerstva pro místní rozvoj k podávání žádostí o dotace v roce 2015 a 

2016 z programů podpory bydlení, zpracovalo projekt a na základě své žádosti obdrželo 
kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

V řešeném území, které tvořila střední, jižní a západní část sídliště Pokratice, se nacházely 

poničené zbytky staré občanské vybavenosti, kontejnerových stání, poničené, různorodé 
povrchy chodníků a množství vyšlapaných pěšin kolem potoka a  bytových domů. Okolí 

Pokratického potoka  bylo zarostlé náletovými dřevinami, a proto neposkytovalo možnost 
volnočasových aktivit. Trávníková plocha byla částečně zdevastovaná. Území trpělo 

nedostatkem ploch pro odpočinek a volnočasové aktivity pro děti a mládež. 

Projekt byl zaměřen na regeneraci této části panelového sídliště s cílem přeměnit sídliště  ve 

víceúčelový celek, všestranně zlepšit obytné prostředí, zatraktivnit okolí Pokratického potoka, 
přiblížit jej obyvatelům okolních domů a v neposlední řadě poskytnout možnosti 

volnočasových aktivit obyvatel sídliště a jejich dětí v celé své ploše. Velký důraz byl kladen na 
opravy chodníků, které  vyžadovaly nový povrch, vybudování mlatových pěšin, dětských hřišť 

a doplnění městského mobiliáře.  

Dalším nezbytným zásahem do  sídliště bylo zušlechtění keřovitých rostlin, které  vyžadovaly 
odborný zásah. V rámci odstranění některých keřů byla tato etapa rovněž zaměřena na 

novou výsadbu zeleně a nové osetí trávníkem.  

V projektu byla zahrnuta a respektována přání obyvatel a připomínek na základě 

projednávání projektu s veřejností.  

Realizované úpravy v rámci etapy 2015  regenerace panelového sídliště: 

-  realizace mlatových pěšin 
- oprava stávajících chodníků 

- umístění prvků městského mobiliáře 
- odborný prořez zeleně 

- regenerace travních ploch, výsadba zeleně 
- vybudování  odpočinkových ploch, umístění nových herních prvků 

 
Fotodokumentace etapy 2015  – zrealizováno v roce 2015   
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 Realizace mlatových cest podél Pokratického potoka

Realizované úpravy v rámci 

-  realizace mlatových pěšin
- oprava stávajících chodníků

- umístění prvků městského mobiliáře
- odborný prořez zeleně

- regenerace travních ploch
- vybudování  odpočin

- regenerace promenády podél potoka
 
Fotodokumentace etapy 2016 
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Realizace mlatových cest podél Pokratického potoka 

Realizované úpravy v rámci etapy 2016  regenerace panelového sídliště:

mlatových pěšin 
oprava stávajících chodníků 

umístění prvků městského mobiliáře 
odborný prořez zeleně 

regenerace travních ploch, výsadba zeleně 
vybudování  odpočinkových ploch, umístění nových herních prvků

regenerace promenády podél potoka 

etapy 2016  – zrealizováno v roce 2016   
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etapy 2016  regenerace panelového sídliště: 

kových ploch, umístění nových herních prvků 

C. 

 

 

VÝSLEDKY ANKETY MEZI OBYVATELI:

                                  

       

 VÝSLEDKY ANKETY MEZI OBYVATELI, SEZNÁMENÍ OBYVATEL SE ZÁMĚREM

V souvislosti s projektem regenerace sídliště byl 
 obyvateli lokality za účelem zjištění pohledu občanů na problémy k

ankety byly vyhodnoceny a jsou uvedeny níže v

  

VÝSLEDKY ANKETY MEZI OBYVATELI: 

50%

Počet odevzdaných lístků rozděleno dle pohlaví 
vyplňujícího

      

        

 

VÝSLEDKY ANKETY MEZI OBYVATELI, SEZNÁMENÍ OBYVATEL SE ZÁMĚREM 

projektem regenerace sídliště byl uskutečněn letákový průzkum - anketa 
obyvateli lokality za účelem zjištění pohledu občanů na problémy k řešení. Výsledky  

ankety byly vyhodnoceny a jsou uvedeny níže v jednotlivých grafech. 

  

50%

Počet odevzdaných lístků rozděleno dle pohlaví 
vyplňujícího

muži

ženami

 

anketa - mezi 
 této 
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Počet odevzdaných lístků rozděleno dle věku 

3%

2%

Název problému: V regenerované části je nedostatek 
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2%

26%

59%

13%

Počet odevzdaných lístků rozděleno dle věku 
vyplňujícího

4%

1%

10%

7%

6%

11%

6%
10%

2%
2%1%3%

6%

5%
3%

2%
4%

20%

Počet odevzdaných lístků rozděleno dle 
bydliště vyplňujícího

Kubínova 437/10
Kubínova 437/12
Kubínova 438/6
Kubínova 438/8
Kubínova 439/2
Kubínova 439/4
Kubínova 440/1
U Kapličky 444/8
Na Výsluní 433/2
Na Výsluní 433/4
Na Výsluní 433/6
Na Výsluní 434/8
Na Výsluní 436/18
Na Výsluní 435/12
Na Výsluní 434/10
Na Výsluní 436/16
Na Výsluní 435/14

25%

75%

Název problému: V regenerované části je nedostatek 
ploch pro venčení psů
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Počet odevzdaných lístků rozděleno dle věku 

do 18 let

19 - 30 let

31 - 60 let

nad 60 let

Počet odevzdaných lístků rozděleno dle 

Kubínova 437/10
Kubínova 437/12
Kubínova 438/6
Kubínova 438/8
Kubínova 439/2
Kubínova 439/4
Kubínova 440/1
U Kapličky 444/8
Na Výsluní 433/2
Na Výsluní 433/4
Na Výsluní 433/6
Na Výsluní 434/8
Na Výsluní 436/18
Na Výsluní 435/12
Na Výsluní 434/10
Na Výsluní 436/16
Na Výsluní 435/14

Název problému: V regenerované části je nedostatek 

ano

ne

                                  

       

                  

57%

Název problému: V regenerované části je dostačující 
počet nádob na odpad

35%

Název problému: Stávající konstrukce kolem nádob 
na odpady jsou nevhodné

33%

16%

5%

Název problému: Vhodná obnova městského 
mobiliáře je doplěním:

      

        

 

 

 

 

 

43%

Název problému: V regenerované části je dostačující 
počet nádob na odpad

ano

ne

65%

Název problému: Stávající konstrukce kolem nádob 
na odpady jsou nevhodné

ano

ne

33%

13%

Název problému: Vhodná obnova městského 
mobiliáře je doplěním:

laviček

stojanů na kola

odpadkových košů

psích WC

dalších
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Název problému: Stávající konstrukce pro sušení 
prádla/klepání koberců  jsou nepotřebné

Název problému: Stávající pískoviště pro děti jsou 

Název problému: Povrch stávajících pěších komunikací je 
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99%

1%

Název problému: Stávající konstrukce pro sušení 
prádla/klepání koberců  jsou nepotřebné

35%

65%

Název problému: Stávající pískoviště pro děti jsou 
hojně využívaná

87%

13%

Název problému: Povrch stávajících pěších komunikací je 
nedostačující a vyžaduje opravu
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ano

ne

Název problému: Stávající pískoviště pro děti jsou 

ano

ne

Název problému: Povrch stávajících pěších komunikací je 

ano

ne

                                  

       

16%

Název problému: Stav zeleně v regenerované části je 
nedostačující a vyžaduje obnovu

6%

94%

Název problému: Stávající počet parkovacích stání pro 
automobily je dostačující

57%

Název problému: Část zeleně před domy může být 
zrušena pro vznik nových parkovacích stání

      

        

 

 

 

84%

Název problému: Stav zeleně v regenerované části je 
nedostačující a vyžaduje obnovu

ano

ne

6%

Název problému: Stávající počet parkovacích stání pro 
automobily je dostačující

ano

ne

43%

Název problému: Část zeleně před domy může být 
zrušena pro vznik nových parkovacích stání

ano

ne
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Název problému: V lokalitě sídliště by měl být 

Název problému: Obyvatelé sídliště jsou ochotni se 
spolupodílet na výstavbě parkovacího domu
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76%

24%

Název problému: V lokalitě sídliště by měl být 
vybudován parkovací dům

49%

51%

Název problému: Obyvatelé sídliště jsou ochotni se 
spolupodílet na výstavbě parkovacího domu
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Název problému: V lokalitě sídliště by měl být 

ano

ne

Název problému: Obyvatelé sídliště jsou ochotni se 
spolupodílet na výstavbě parkovacího domu

ano

ne

                                  

       

             

   

37%

Název problému:Veřejné osvětlení prostoru III. etapy  je z 
hlediska rozsahu a kvality dostačující

20%

7%

7%

19%

7%

Název problému: Vhodné řešení veřejného prostoru před domy je :

33%

Název problému: Lokalita potřebuje dopravní opatření 
zkliňující automobilovou dopravu uvnitř sídliště

      

        

                

 

63%

Název problému:Veřejné osvětlení prostoru III. etapy  je z 
hlediska rozsahu a kvality dostačující

ano

ne

7%

33%

20%

Název problému: Vhodné řešení veřejného prostoru před domy je :

bez úprav

doplnění mobiliáře, zeleně, volných ploch 

trávníku
doplnění  venkovního posezení pro obyvatele

doplnění  venkovního posezení s ohništěm a 

možností grilování
doplnění  plochy pro petanque/kroket/kuličky

návrh malého hřiště

další

67%

Název problému: Lokalita potřebuje dopravní opatření 
zkliňující automobilovou dopravu uvnitř sídliště

ano

ne

 

                 

 

Název problému: Vhodné řešení veřejného prostoru před domy je :

doplnění mobiliáře, zeleně, volných ploch 

doplnění  venkovního posezení pro obyvatele

doplnění  venkovního posezení s ohništěm a 

doplnění  plochy pro petanque/kroket/kuličky
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4%

13%

13%

13%

Název problému: Vhodné řešení veřejného prostoru v širším okolí je :

43%

Název problému: Vhodná úprava využití stávajícího dětského 
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2%

22%

22%

7%
4%

4%

Název problému: Vhodné řešení veřejného prostoru v širším okolí je :

bez úprav

doplnění mobiliáře, zeleně

oprava a zvelebení cesty podél 

Pokratického potoka

doplnění  venkovního posezení s ohništěm 

a možností grilování v dostatečné 

vzdálenosti od oken
doplnění  plochy pro 

petanque/kroket/kuličky

návrh dětského hřiště

návrh hřiště pro mládež

doplnění venkovních posilovacích strojů

další

5%

5%

6%

19%

19%

3%

Název problému: Vhodná úprava využití stávajícího dětského 
hřiště je:

navžení hřiště pro florbal 

(branky, linie)

navžení hřiště pro basketbal (koše)

navžení hřiště pro 

tenis, volejbal, nohejbal (síť)

navžení  tras pro in

brusle, koloběžky…

rožšíření hřiště pro malé děti 

(prolézačky, klouzačky)

navžení  víceúčelového univerzálního 

hřiště

další
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D. 

 

Vývoj věkové a sociální skladby obyvatel 
k zdokumentování věkové a sociální skladbě obyvatel jsou převzaty z

zpracovaného na základě sčítání lidu v

 
Počet obyvatel:                             

Počet obyvatel 0 
Počet obyvatel 15 

Počet obyvatel nad 65 let: 
 

E.  
 

 

Stávající stav,

Historie
Ve 14. století ves patřila rodu Kamýků z Pokratic. Jindřich z rodu Kamýku z Pokratic postavil hrad 

Kamýk, který roku 1319 dostal jako léno od krále Jana. V té době zde stával kostel a tvrz. Vesnice 
byla známa svými vinicemi, kterým se na vápencových svazíc

a Kamýku prodal Pokratice s tvrzí a dvorem Martinovi ze Třtice. Poté se vrátila do vlastnictví Zikmunda 
Kamýka z Pokratic. V roce 1593 zdědila tvrz Pokratickou i s jeho podílem ve vsi dcera Eva, která byla 

provdána z
získal v roce 1595 synovec Flavína z Rotenfeldu Jan Kechl z Hollensteina. Po bitvě na Bílé hoře byl 

Václav Kamýk z Pokratic roku 1626 odsouzen a jeho statek zvaný He
kop odhadnutý a prodaný císařem konventu kláštera dominikánského sv. Maří Magdaleny v Menším 

Městě Pražském. Ostatní grunty za 2410 kop se ujala obec Litoměřice. 20. srpna 1796 se zde narodil 
známý loupežník Václav Babinský 

postavena empírová kaplička, která se dochovala do dnešních dnů. Podle písemných zmínek z roku 
1890 zde stálo 174 domů, v nichž žilo 861 obyvatel. Ve vesnici stálo několik mlýnů při Pokratic

potoce a také několik pil. V roce 1905 byla postavena další kaplička na rohu Březinovy cesty v 
secesním slohu (zanikla v 80. letech 20. století). Počátkem 20. století zde byla uvedena do provozu 

základní škola o dvou třídách, později se rozrostla na pě
Lidové školy umění (dnes budova nese název Lékařský dům s několika menšími ambulantními 

zdravotnickými zařízeními a v sousedství se nachází lékárna). 
 

Po povodních z rozvodněného Pokratického potoka v roce 1929 by
vybudováno zděné koryto potoka. S výstavbou sídliště v 80. letech 20. století došlo k zatrubnění 

pravostranného přítoku z tzv. Hervertovy rokle. Po druhé světové válce došlo k odsunu obyvatel 
německé národnosti, kteří zde žili v n

době komunistické moci v zemi došlo k značné devastaci obce. V 80. letech 20. století velká část 
vesnice ustoupila sídlištní výstavbě. Pokratice jsou součástí města Litoměřice od 50. let 20. sto

 
 
 

Název problému: Vhodné řešení veřejného prostoru v širším okolí je :

bez úprav

doplnění mobiliáře, zeleně

oprava a zvelebení cesty podél 

Pokratického potoka

doplnění  venkovního posezení s ohništěm 

a možností grilování v dostatečné 

vzdálenosti od oken
doplnění  plochy pro 

petanque/kroket/kuličky

návrh dětského hřiště

návrh hřiště pro mládež

doplnění venkovních posilovacích strojů

další

Název problému: Vhodná úprava využití stávajícího dětského 

navžení hřiště pro florbal 

navžení hřiště pro basketbal (koše)

tenis, volejbal, nohejbal (síť)

navžení  tras pro in-line 

brusle, koloběžky…

rožšíření hřiště pro malé děti 

(prolézačky, klouzačky)

navžení  víceúčelového univerzálního 

                                  

       

 Vývoj věkové a sociální skladby obyvatel v sídlišti

Vývoj věkové a sociální skladby obyvatel je zdokumentován v
zdokumentování věkové a sociální skladbě obyvatel jsou převzaty z

zpracovaného na základě sčítání lidu v roce 2011.

Počet obyvatel:                              3011 

Počet obyvatel 0 - 14 let:   406 
Počet obyvatel 15 - 64 let:   2081 

Počet obyvatel nad 65 let:   524 

 Posouzení stávajícího stavu sídliště z hledisek stavebně technického, funkčně provozního a 
prostorového 

Stávající stav,historie a  základní údaje o lokalitě

Historie 
Ve 14. století ves patřila rodu Kamýků z Pokratic. Jindřich z rodu Kamýku z Pokratic postavil hrad 

Kamýk, který roku 1319 dostal jako léno od krále Jana. V té době zde stával kostel a tvrz. Vesnice 
byla známa svými vinicemi, kterým se na vápencových svazíc

a Kamýku prodal Pokratice s tvrzí a dvorem Martinovi ze Třtice. Poté se vrátila do vlastnictví Zikmunda 
Kamýka z Pokratic. V roce 1593 zdědila tvrz Pokratickou i s jeho podílem ve vsi dcera Eva, která byla 

provdána za Flavína z Rotenfeldu. V 16. století zde stály dvě tvrze, Henikovská a Hurtovská, jež obě 
získal v roce 1595 synovec Flavína z Rotenfeldu Jan Kechl z Hollensteina. Po bitvě na Bílé hoře byl 

Václav Kamýk z Pokratic roku 1626 odsouzen a jeho statek zvaný He
kop odhadnutý a prodaný císařem konventu kláštera dominikánského sv. Maří Magdaleny v Menším 

Městě Pražském. Ostatní grunty za 2410 kop se ujala obec Litoměřice. 20. srpna 1796 se zde narodil 
známý loupežník Václav Babinský lidově zvaný Venca z Pokratic. V horní části vsi byla v roce 1815 

postavena empírová kaplička, která se dochovala do dnešních dnů. Podle písemných zmínek z roku 
1890 zde stálo 174 domů, v nichž žilo 861 obyvatel. Ve vesnici stálo několik mlýnů při Pokratic

potoce a také několik pil. V roce 1905 byla postavena další kaplička na rohu Březinovy cesty v 
secesním slohu (zanikla v 80. letech 20. století). Počátkem 20. století zde byla uvedena do provozu 

základní škola o dvou třídách, později se rozrostla na pě
Lidové školy umění (dnes budova nese název Lékařský dům s několika menšími ambulantními 

zdravotnickými zařízeními a v sousedství se nachází lékárna). 

Po povodních z rozvodněného Pokratického potoka v roce 1929 by
vybudováno zděné koryto potoka. S výstavbou sídliště v 80. letech 20. století došlo k zatrubnění 

pravostranného přítoku z tzv. Hervertovy rokle. Po druhé světové válce došlo k odsunu obyvatel 
německé národnosti, kteří zde žili v naprosté většině. Následoval příchod obyvatel z vnitrozemí a v 

době komunistické moci v zemi došlo k značné devastaci obce. V 80. letech 20. století velká část 
vesnice ustoupila sídlištní výstavbě. Pokratice jsou součástí města Litoměřice od 50. let 20. sto

      

        

Vývoj věkové a sociální skladby obyvatel v sídlišti 

je zdokumentován v následující tabulce. Podklady 
zdokumentování věkové a sociální skladbě obyvatel jsou převzaty z přehledu města, 

roce 2011. 

Posouzení stávajícího stavu sídliště z hledisek stavebně technického, funkčně provozního a 

základní údaje o lokalitě 

Ve 14. století ves patřila rodu Kamýků z Pokratic. Jindřich z rodu Kamýku z Pokratic postavil hrad 

Kamýk, který roku 1319 dostal jako léno od krále Jana. V té době zde stával kostel a tvrz. Vesnice 
byla známa svými vinicemi, kterým se na vápencových svazích velmi dařilo. Roku 1461 Vilém z Konic 

a Kamýku prodal Pokratice s tvrzí a dvorem Martinovi ze Třtice. Poté se vrátila do vlastnictví Zikmunda 
Kamýka z Pokratic. V roce 1593 zdědila tvrz Pokratickou i s jeho podílem ve vsi dcera Eva, která byla 

a Flavína z Rotenfeldu. V 16. století zde stály dvě tvrze, Henikovská a Hurtovská, jež obě 
získal v roce 1595 synovec Flavína z Rotenfeldu Jan Kechl z Hollensteina. Po bitvě na Bílé hoře byl 

Václav Kamýk z Pokratic roku 1626 odsouzen a jeho statek zvaný Henichovský v Pokraticích za 4457 
kop odhadnutý a prodaný císařem konventu kláštera dominikánského sv. Maří Magdaleny v Menším 

Městě Pražském. Ostatní grunty za 2410 kop se ujala obec Litoměřice. 20. srpna 1796 se zde narodil 
lidově zvaný Venca z Pokratic. V horní části vsi byla v roce 1815 

postavena empírová kaplička, která se dochovala do dnešních dnů. Podle písemných zmínek z roku 
1890 zde stálo 174 domů, v nichž žilo 861 obyvatel. Ve vesnici stálo několik mlýnů při Pokratic

potoce a také několik pil. V roce 1905 byla postavena další kaplička na rohu Březinovy cesty v 
secesním slohu (zanikla v 80. letech 20. století). Počátkem 20. století zde byla uvedena do provozu 

základní škola o dvou třídách, později se rozrostla na pět tříd, od roku 1981 sloužila jako budova 
Lidové školy umění (dnes budova nese název Lékařský dům s několika menšími ambulantními 

zdravotnickými zařízeními a v sousedství se nachází lékárna).  

Po povodních z rozvodněného Pokratického potoka v roce 1929 bylo v následujících letech 
vybudováno zděné koryto potoka. S výstavbou sídliště v 80. letech 20. století došlo k zatrubnění 

pravostranného přítoku z tzv. Hervertovy rokle. Po druhé světové válce došlo k odsunu obyvatel 
aprosté většině. Následoval příchod obyvatel z vnitrozemí a v 

době komunistické moci v zemi došlo k značné devastaci obce. V 80. letech 20. století velká část 
vesnice ustoupila sídlištní výstavbě. Pokratice jsou součástí města Litoměřice od 50. let 20. sto

 

následující tabulce. Podklady 
přehledu města, 

Posouzení stávajícího stavu sídliště z hledisek stavebně technického, funkčně provozního a 

Ve 14. století ves patřila rodu Kamýků z Pokratic. Jindřich z rodu Kamýku z Pokratic postavil hrad 

Kamýk, který roku 1319 dostal jako léno od krále Jana. V té době zde stával kostel a tvrz. Vesnice 
h velmi dařilo. Roku 1461 Vilém z Konic 

a Kamýku prodal Pokratice s tvrzí a dvorem Martinovi ze Třtice. Poté se vrátila do vlastnictví Zikmunda 
Kamýka z Pokratic. V roce 1593 zdědila tvrz Pokratickou i s jeho podílem ve vsi dcera Eva, která byla 

a Flavína z Rotenfeldu. V 16. století zde stály dvě tvrze, Henikovská a Hurtovská, jež obě 
získal v roce 1595 synovec Flavína z Rotenfeldu Jan Kechl z Hollensteina. Po bitvě na Bílé hoře byl 

nichovský v Pokraticích za 4457 
kop odhadnutý a prodaný císařem konventu kláštera dominikánského sv. Maří Magdaleny v Menším 

Městě Pražském. Ostatní grunty za 2410 kop se ujala obec Litoměřice. 20. srpna 1796 se zde narodil 
lidově zvaný Venca z Pokratic. V horní části vsi byla v roce 1815 

postavena empírová kaplička, která se dochovala do dnešních dnů. Podle písemných zmínek z roku 
1890 zde stálo 174 domů, v nichž žilo 861 obyvatel. Ve vesnici stálo několik mlýnů při Pokratickém 

potoce a také několik pil. V roce 1905 byla postavena další kaplička na rohu Březinovy cesty v 
secesním slohu (zanikla v 80. letech 20. století). Počátkem 20. století zde byla uvedena do provozu 

t tříd, od roku 1981 sloužila jako budova 
Lidové školy umění (dnes budova nese název Lékařský dům s několika menšími ambulantními 

lo v následujících letech 
vybudováno zděné koryto potoka. S výstavbou sídliště v 80. letech 20. století došlo k zatrubnění 

pravostranného přítoku z tzv. Hervertovy rokle. Po druhé světové válce došlo k odsunu obyvatel 
aprosté většině. Následoval příchod obyvatel z vnitrozemí a v 

době komunistické moci v zemi došlo k značné devastaci obce. V 80. letech 20. století velká část 
vesnice ustoupila sídlištní výstavbě. Pokratice jsou součástí města Litoměřice od 50. let 20. století.  
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Současnost 
Dnes z původních Pokratic zůstaly stát hlavně domy po levé straně silnice směrem z Litoměřic na 
Sebuzín (Pokratická ulice) a pár domů nad sídlišti, pravou části bývalé vesnice zabírá sídliště 

Pokratice I. a II z druhé poloviny 80. let 20. století, které je předmětem tohoto projektu. 
 
Z původní vesnice v sídlišti Pokratice zůstala stát pouze malá kaplička se zvoničkou na bývalé návsi, 
dnes se nachází na otočce autobusů litoměřické MHD při křížení ulic U kapličky a Pokratická.  

 
Uprostřed sídliště se v areálu zdejší základní školy dochovala dřevěná roubená chalupa. V minulosti 

nedaleko odtud zde stávala kovárna. 
 

Sport 
Mezi nejdůležitější zdejší sportoviště patří Pokratická sokolovna, fotbalové hřiště a sportovnímu vyžití 

slouží i tělocvična zdejší nové základní školy. Na pozemcích bývalého kravína někdejšího Státního 
statku Litoměřice vyrostl nový areál pro BMX cyklistiku. 

 
Okolí 
Severně od Litoměřic na okraji Pokratic se nachází národní přírodní památka Bílé stráně. V údolí pod 
Bílými stráněmi protéká Pokratický potok, podél něhož je vedena červená turistická značka. Jedná 

se o místo hojně navštěvované obyvateli města. Nedaleko se nachází také Mostná hora s 
rozhlednou (východním směrem) a čedičový skalní suk Kočka. Po silnici k obci Hlinná leží vrch Velké 

Hradiště a Malé Hradiště z jejich vrcholu se otevírá pohled do širokého okolí, hlavně na nedaleké 
Litoměřice a dolní Polabí a Poohří s horou Říp jihovýchodně a hradem Házmburk jižně. Dalšími 

okolními vrchy jsou Bídnice (západně) a Radobýl (jihozápadně), pod nimi pak se nalézá bývalá 
podzemní továrna Richard. 
 
Pokratický potok 
Pokratický potok je pravostranný přítok řeky Labe, který odvodňuje malé území na jižním úpatí 
Českého středohoří v okrese Litoměřice. Délka toku od pramene k ústí činí 7,2 km. Jde o vodoteč 2. 

řádu.  
 
Pokratický potok pramení při samém okraji Českého středohoří na jižním úpatí Dlouhého vrchu v 
nadmořské výšce přes 580 metrů nedaleko Nového Dvora. Východně od obce Lbín do něho přitéká 

několik pravostranných bezejmenných toků. Poté protéká mezi obcemi Skalice a Mentaurov stále na 
jih, směrem k chráněnému území Bílé stráně. Dnes v této části podél toku vede  turisticky značená 

cesta hojně navštěvována výletníky z nedalekých Litoměřic.  
 

Od potoka směrem na Bílou stráň  tok také využívají rybáři jako chovný k pěstování malých plodů, 
kteří k těmto účelům využívají i Pokratický rybník, kterým potok protéká směrem k bývalé obci 

Pokratice po níž potok získal svůj název a která je dnes součástí Litoměřic. Potok se zde dostává do 
zděného koryta vystavěném v 30. letech 20. století poté, co způsobil značné povodňové škody v 

roce 1929. Tok dále protéká řešeným panelovým sídlištěm, poblíž železničního nádraží protéká pod 
rušnou křižovatkou pod pokratickými závorami a o kus níže vtéká do potrubí a je veden pod starou 

části Litoměřic. Potrubí ho dovede až k ústí, kde se stává nedaleko Střeleckého ostrova 
pravostranným přítokem Labe. 

 

ZÁVADY A NEDOSTATKY SÍDLIŠTĚ POKRATICE 

Na prvním místě by bylo možné označit nedostatky, které mají kořeny v porušení přirozeného vývoje 

sídla. Sídliště vzniklo z masivní potřeby po nových bytových kapacitách plánované bytové výstavby, 
poplatné době, ideologii a stylu plánování sídel. Nachází se na severním okraji města v těsném 

sousedství zástavby rodinných domů a značně svažité zalesněné krajiny. 

Vazba sídliště na samotné centrum města ve vzdálenosti přibližně 1,5km je poněkud neuchopitelná, 
na západní části tvoří Pokratická ulice se značnou dopravní zátěží. Významnou pěší trasou je stezka 

podél Pokratického potoka. 

Sídliště vykazuje většinu charakteristických znaků obdobných panelových sídlišť: 

Vysokou koncentraci obyvatel a bytů, vysokou hladinu zástavby, monotónnost prostředí a typickou 

monofunkčnost, stejně jako stárnutí v jednotné časové fázi. Objekty vykazují stavebně technické 
závady a mají velké tepelné ztráty. Většina stavebně technických závad je způsobena nekvalitním 

provedením, dlouholetou zanedbanou údržbou domů, bytů i jejich okolí. Stávající bytový fond 
vykazuje nízký plošný standard a omezenou velikostní strukturu.  

Sídliště trpí nedostatečnou urbanistickou koncepcí zástavby, která částečně respektuje původní 

vesnické ulice. Sídlišti schází čitelná definice obvodu, lokálních center, ulic, dominant, os, veřejného 
prostoru s jeho nezbytným hierarchickým členěním.  Zástavba je značně zahuštěná a to vesměs 

nahodilým způsobem ve svažitém terénu, působí neharmonicky a stísněně. 

Sídliště postrádá veřejnou zeleň, parky. Zelené plochy bez členění jsou degradovány 
všudypřítomnými kanály a poklopy inženýrských sítí. V některých místech se nachází dílčí živé ploty, 

členící čistě veřejný prostor na poloveřejný s chráněnějším "předpolím" pro místní obyvatele domů. Z 
ankety vyplývá, že toto členění obyvatelé vnímají pozitivně a vyžadují je i v dalších místech, kde 

bohužel zcela schází. 

Vzrostlé vysoké zeleně je značný nedostatek, v některých místech schází zcela a umocňuje tak 

neutěšený stav sídliště. 

Sportoviště a dětská hřiště s relativně dostačujícími plochami jsou situována vesměs ve svažitém 
terénu a vyžadují opravy pro svou jednotvárnost herních prvků s minimem nápaditosti pro dětskou 

obratnost a fantazii, nedostatečné oplocení i údržbu. 

Komunikace a chodníky s převážně asfaltovými plochami vykazují poruchy (výtluky, obrubníky, 
odvodnění..). V některých místech nejsou chodníky vedeny optimálním směrem převažujících tras, 

lidé si přirozeně zkracují cestu vyšlapanými pěšinami v trávníku.  

Řešení dopravy bylo podrobně analyzováno v rámci studie regenerace panelového sídliště 

Pokratice, objednanou městem Litoměřice (viz seznam podkladů). 

Z hlediska dopravy v klidu je nyní přibližně 300 povolených parkovacích míst. Při počtu 3011 obyvatel 
v 1119 bytech je tento počet značně nedostačující. Příčina pramení již ze samotného založení sídliště, 

kdy nebyla počtem stání naplněna tehdejší potřeba při motorizaci 1:3,5. Důsledkem 
nedostatečného počtu parkovacích stání je odstavování vozidel na plochách zeleně či na jiných 

nevhodných místech po obvodu sídliště. 

 

Územní plán města Litoměřice i Studie regenerace panelového sídliště Pokratice řeší tento stav 
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vhodným návrhem hromadných garáží. Doplnění parkovacích stání na terénu uvnitř již tak stísněné 

zástavby s absencí zeleně, prostor pro rekreaci, volnočasové aktivity se nejeví jako jakkoliv vhodný či 
dostačující. Záměrem je využití svahů a výstavba polozapuštěných parkovacích stání, či odkopání 

terénu nad ul. Alfonse Muchy s novou obslužnou komunikací a vytvoření nových parkovacích stání s 
kapacitním navýšením např.formou patrových zakladačů vozidel. Vzhledem k finanční náročnosti 

takovýchto dopravních opatření se však záměr neobejde bez dominantní účasti Města. 

Obě části sídliště (Pokratice I. a Pokratice II.) jsou odděleny Pokratickým potokem s lokálním 
přemostěním. Potok je zahlouben do zpevněného koryta s oplocením, a tak se jako výrazný přírodní 

prvek s velikým potenciálem v nynější podobě příliš neuplatňuje i v důsledku oddělující přerostlé 
zeleně a nekvalitních návazných veřejných prostranství.  

Novodobým nedostatkem je živelná kreativita v provedení a barevnosti fasád nově zateplovaných 

panelových domů. Obyvatelé to určité míry patrně touto cestou kompenzují potřebu osobitého a 
funkčního veřejného prostoru a jiných nedostatků tohoto sídliště. 

Mezi hlavní nedostatky veřejného prostoru řešeného území patří také jeho nízká či neexistující 
členitost a hierarchizace. Vnitrobloky a prostory kolem domů postrádají vesměs svou funkčnost, jsou 

jen převážně průchozím místem, nenabízejícím obyvatelům důvody pro jeho aktivní využití. Cesty 
jsou pouze nezbytnými průchody a spojnicemi, bez atraktivity pro místní obyvatele. 

Dílčí kroky k nápravě již nicméně byly realizovány, například doplnění odstavných stání pro 

automobily, či velmi vhodná renovace jednotných stání pro kontejnery KO s využitím popínavé a 
půdokryvné zeleně. 

 

F. Charakteristika jednotlivých úprav 

 

Stav veřejného prostoru řešeného území je v součastné době nevyhovující. Plochy jsou výrazně 

monofunkční, stejně jako zeleň - nepřehledné bez možností významnějšího využití či nabízené funkce. 
Potenciál pro zlepšení kvality, rekreace i sportovního využití však existuje. Navržené řešení umožní 

vytvořit bezpečné a kreativní vyžití pro obyvatele řešeného vnitrobloku. Množství drobnějších pěšin 
pro alternativní trasy procházek, zkratek či pro venčení psů podél Pokratického potoka apod., 

dopomohou k lepšímu členění a hierarchizaci veřejného prostoru.  

Provedením stavebních úprav parteru z oblastí architektonických, urbanistických, životního prostředí i 
oblastí pro sport a rekreaci dojde k významnému zlepšení nynějšího stavu a ke zlepšení prostředí pro 

život na tomto sídlišti. V opačném případě hrozí z dlouhodobého hlediska odliv aktivních občanů 
produktivního věku a možný nárůst problémových skupin obyvatelstva.  

Základní bilanční údaje pro řešení projektu v roce 2016 

Počet obyvatel řešené III.etapy  2017:     996 obyvatel 

Počet bytů III.etapy 2017:       332 
Velikost III.etapy 2016:       19 080 m2  

Celkové rozpočtové náklady akce:      7 005 773 Kč (vč. DPH) 

 

Charakteristika jednotlivých úprav zpracovávaného projektu regenerace je podrobně uvedena níže 

v části :  TEXTOVÁ ČÁST – REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POKRATICE – III.ETAPA (2017). 

 

Počet předpokládaných etap:  

Zájmové řešené území je rozděleno do 6 etap(viz. c.1. – Situace - etapizace), kde je předpokládán 

postupný sled renovačních prací po logických ucelených etapách: 

2015 I.etapa - realizováno 

Střední severovýchodní část sídliště Pokratice - Úpravy veřejného prostoru na hlavní pěší trase, 

rekultivace okolí Pokratického potoka (severní část), parkové a sadové úpravy, výsadba zeleně, 
oprava městské lávky a pěších komunikací, doplnění městského mobiliáře. 

2016 II.etapa: 

Střední severozápadní část sídliště Pokratice - Úpravy veřejného prostoru na hlavní pěší trase podél 
Pokratického potoka (jižní část) - nová kolonáda, rekultivace jeho okolí - výsadba zeleně, oprava 
pěších komunikací, doplnění městského mobiliáře. 

2017 III.etapa: 

Střední část sídliště Pokratice - Oprava dětských hřišť ve vnitrobloku ulic Kubínova a Na výsluní, 
oprava pěších komunikací, výsadba zeleně, doplnění městského mobiliáře, řešení dopravy v klidu. 

2018 IV.etapa: 

Severní část sídliště Pokratice - Oprava pěších komunikací, výsadba zeleně, doplnění městského 
mobiliáře, řešení dopravy v klidu 

2019 V.etapa: 

Ulice A. Muchy a ul. Ladova s okolím - Oprava dětského hřiště, oprava pěších komunikací, výsadba 
a rekultivace zeleně, doplnění městského mobiliáře, oprava veřejného osvětlení, řešení dopravy v 
klidu. 

2020 VI.etapa: 

Jihovýchodní část sídliště Pokratice - Oprava dětského a sportovního hřiště, prořez a výsadba zeleně, 
doplnění městského mobiliáře, oprava veřejného prostoru v nároží ul. Janáčkova a A.Muchy., 
oprava pěších komunikací, výsadba a rekultivace zeleně, oprava veřejného osvětlení, řešení 
dopravy v klidu. 
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2 NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

2.1. TEXTOVÁ ČÁST – REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POKRATICE – III.ETAPA (2017) 

a) Cíle v pořadí podle naléhavosti  

Z  průzkumu mezi občany vyplývají cíle pro danou lokalitu. Jedná se zejména o doplnění mobiliáře, 
opravu a doplnění nových herních prvků, chodníků, rekultivaci zeleně, a doplnění ploch pro další 

volnočasové aktivity ( především přeřešení prostoru hřiště mezi ulicemi Na Výsluní, Kubínova a návrh 
nového využití pro prostor  mezi objekty čp. 436 a 439). 

Zvelebení veřejného prostoru v rámci III. etapy (2017) spočívá dále v opravě stávajících chodníků, 

umístění herních prvků pro malé děti, teenagery, návrhu prostoru pro rodiče s výhledem na herní 
prvky dětí.  Nenásilné zapojení vysoké a střední zeleně přispěje ke zlepšení mikroklima prostoru, 

odstíní jednotlivé prostory a zmírní přehřívání celého venkovního prostoru. 

Realizací změn dojde ke zlepšení stávajícího stavu zejména v oblasti životního prostředí a 

volnočasových aktivit nejen pro děti a mládež v oblasti sídliště.  

Navrhovanými změnami dojde k výraznému zvýšení úrovně života obyvatel sídliště Pokratice 
v Litoměřicích.   

b) Návrh úprav v návaznosti na stanovené cíle  

1. Urbanisticko – architektonické řešení prostoru 

S odvoláním na problémovou analýzu a v souvislosti s návrhem v předešlé I. a II. etapě regenerace 

panelového sídliště byla  zvolena pro třetí etapu regenerace severozápadní část sídliště (vymezená 

ulicemi: U Kapličky, Na Výsluní, Mlýnská, Kubínova). 

 

Návrh regenerace této části sídliště spočívá ve zkvalitnění a zatraktivnění veřejných prostorů, návrhu 

nových pěších spojení, s důrazem na jejich bezbariérové řešení, opravě stávajících cest, rekultivaci a 

doplnění městské zeleně, doplnění městského mobiliáře, a vzniku nových těžišť veřejného prostoru 

nabízejících drobné sportovní využití (posilovací stroje, víceúčelové hřiště) a lákajících k odpočinku a 

relaxaci.  

 

PÁTEŘNÍ CESTA 

Jako těžiště projektu je nově řešena páteřní cesta regenerovanou plochou. Tato pěší spojnice 

severní části města s přírodní památkou Bílou strání bude opravena, po obvodu umocněna 

stromořadím a doplněna vhodným mobiliářem. 

 

 HERNÍ PLOCHA 

Do páteřní trasy následně vyústí tři volnočasové prostory. Jako hlavní velkorysý prostor je  navržena 

plocha mezi ulicemi Na Výsluní a Kubínova. Novým  řešením (navržením ploch s využitím pro malé 

děti, teenagery, rodiče i seniory)  dojde v celé ploše ke kontaktu různých generací obyvatel. 

 

TEENAGEŘI: 

Stávající asfaltové hřiště bude opraveno a nově doplněno o oplocení a přístřešky - tribunky. V 

západní části tohoto hřiště vznikne prostor pro hru petangu, doplněný o relaxační lehátka. Od 

přiléhající komunikace bude areál odstíněn vysokou a střední zelení. Hřiště bude doplněno o kresbu 

pole pro hru tenisu, nohejbalu a basketbalu včetně nových košů a sítí.  

 

RODIČE/SENIOŘI 

Pěšími mlatovými cestami bude prostor hřiště (pro teenagery) napojen na východní  část areálu 

věnovanou menším dětem. Mezi oběma prostory je navržen přístřešek (tribuna), která poslouží 

rodičům jako úkryt před sluncem, při hlídání svých ratolestí. Svým středovým umístěním také podpoří 

dohled nad celým prostorem. 

 

MLADŠÍ DĚTI 

Ve východním cípu, nejblíže k páteřní cestě vznikne herní plocha pro menší děti, doplněná o 

nerezový bagr . Na tuto plochu směrem do středu prostoru dále navazují prolézačky, houpačky a 

další herní prvky.  

 

 Stávající zábradlí v jižní části prostoru bude odstraněno.  Dvě schodiště, spojující herní areál se 

zadními vstupy do objektů 437 a 438 budou odstraněna. Nově vznikne  bezpečné schodiště v 

západní části těchto objektů.  Zpevněné plochy  u zadních vchodů do objektů č.p. 437 a 438 budou 

opraveny a vydlážděny. Z důvodu špatného vsaku dešťové vody je navržena náhrada asfaltových 

povrchů za dlážděné. Nově bude přeřešen vsak dešťové vody, který zde v současné době působí 

potíže. 

 

U zadních vchodů do objektů čp. 433, 434, 435 dojde k náhradě asfaltových povrchů za povrchy 

dlážděné. Bude upravena jejich niveleta, tak aby mohly sloužit pro jízdu na koloběžkách, kolech... 

 

 CVIČIŠTĚ 

Střední část III. etapy regenerace ( plocha mezi objekty čp. 436 a 439) nabídne využití především pro 

starší děti, rodiče a seniory. Je navržena plocha s 5 work-outovými stroji.  Pro odstínění tohoto 

prostoru od okolních objektů a umocnění intimnějšího charakteru bude tato plocha doplněna o 

vysokou zeleň, jejíž koruny ochrání cvičiště jak před pohledy z oken přiléhajících objektů, tak 

přehříváním v teplých měsících.  Stávající pěší komunikace před objekty č.p. 436 a 439 budou nově 

opraveny, a vydlážděny. 

 

V okrajové části blíže k Pokratickému potoku bude, vzhledem k návaznosti na psí stezku směrem nad 

potok, navržen areál sloužící pejskařům, doplněný psím WC.  

 

 PÍSKOVÁ PLOCHA  PRO NEJMENŠÍ 

V jižním cípu regenerované plochy bude zachováno dětské pískoviště. Nově bude upraven jeho 

tvar, který vyústí opět do páteřní trasy. Plocha pískoviště bude doplněna o houpadlo, prolézačku a 

další vhodný mobiliář.  

 

V celém území je navržena výměna stávajících rozpadlých přístřešků pro kontejnery za nové 

pletivové klece, obrůstající popínavými rostlinami. Budou odstraněna klepadla na koberce, v 

nepřehledných místech bude proveden odborný prořez zeleně.  

 

Veřejný prostor 

Negativní monofunkční charakter veřejného prostoru je v rámci návrhu rekultivace řešeného sídliště 
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nezbytné členit nalezením a nabídnutím nových funkcí a využití: 

 

„Obytné prostory“ domů 

- přilehlé prostory u vstupů do jednotlivých bytových domů, navazující na vstupní komunikaci  

- prostory jsou vymezeny architektonickými či zahradními prvky, oddělujícími od hlavních pěších tras 

či samotného uličního prostoru 

- slouží k sousedskému kontaktu, střetávání, posezení, plochy a řešené území navazující na vstupy do 

objektů budou doplněny o základní vybavenost parteru (lavičky, zeleň). 

 

Hlavní pěší trasy – promenády 

- hlavní pěší trasy jsou komunikace, které probíhají jednak podél průčelí panelových objektů, dále se 

jedná o hlavní komunikace, spojující jednotlivé páteřní komunikace podél průčelí objektů, jedná se o 

rekultivace hlavních pěších tras na charakter promenády 

 

Vedlejší pěší trasy – pěšiny 

- jedná se o respektování stávajících vyšlapaných pěšin, které vznikly provozem sídliště jako 

„doplněk“ obyvatel k základním komunikacím pro pěší, které byly provedeny v rámci výstavby 

sídliště. Postupným užíváním sídliště si obyvatelé sami „vytvořili“ hlavní komunikační „zkratky“, 

respektující základní komunikační směry mezi bytovou zástavbou 

- v rámci regenerace panelového sídliště bude jejich nové provedení realizováno v podobě 

mlatových parkových cestiček, reflektujících přirozené trasy chodců, ale budou provedeny i nové 

alternativní trasy pro procházky zelení 

2. Klidové zóny a místa pro setkávání  

Podél páteřní cesty spojující sídliště s Bílou strání vzniknou prostory pro různé volnočasové aktivity. 

Jsou navržena hřiště, cvičistě, klidová zóna s přístřeškem a posezením.  Cílem projektu je též podpořit 

střetávání všech věkových skupin.  Proto jsou navrženy aktivity pro teenagery, školáky i nejmenší děti 

v těsné blízkosti u sebe a s prostorem pro rodiče, který svým umístěním umožňuje dohled a kontrolu. 

Ve větší vzdálenosti, přesto ústící do páteřní cesty je umístěno cvičiště s work- out přístroji. I tento 

prostor slouží pro střetávání se obyvatel se společným koníčkem. Svým odstíněním přispívá k 

intimnějšímu pocitu.  

3. Životní prostředí 

V  rámci řešení zeleně bude proveden odborný prořez stávající zeleně, výsadba nové zeleně a 

sadové úpravy na degradovaných plochách (založení nového trávníku, výsadba drobných keřů a 
stromů). Bude provedeno dosypání propadlých míst a ploch, jejich případné odvodnění vsakem a 

osetí travním porostem. 

Pro keřové patro a půdopokryvné dřeviny budou použity druhy nenáročné na stanoviště i údržbu 
s převahou dřevin listnatých - Cotoneaster, Potentilla, Spiraea, Caryopteris, Hypericum apod.  

Půdopokryvné rostliny s keři budou využity především u vstupu do objektů a kolem mlatových cest.  

Prostorové umístění zeleně je ovlivněno také rozmístěním ing. sítí a dále plánovanému provozu a 
využití plochy.   

Navržené sadové úpravy by měly posílit dendrologický potenciál i význam plochy, vytvořit i esteticky 
hodnotné a bezpečné prostředí pro odpočinek i pohybové aktivity. 

4. Rekreace a volnočasové aktivity 

Regenerace panelového sídliště Pokratice - III. etapa 2017 především usiluje o stmelení obyvatel 

okolních objektů a vytvoření prostoru, kde se budou moci setkávat různé věkové skupiny. Jsou 

navržena hřiště pro děti různého věku, s prostorem pro dohled rodičů. Vznikne plocha  s možností 

pořádání menších venkovních sešlostí,  v méně pohledově exponovaných, ale přehledných místech, 

budou umístěny workout cvičící venkovní stroje. 

Veškeré tyto plochy jsou navrženy v dostatečné vzdálenosti od oken ostatních objektů, tak aby 

nedocházelo ke střetu zájmů. 

 

 

Rekonstrukce zpevněných ploch je uvažována s doplněním městského mobiliáře (lavičky, koše, 

apod. ) , a s celkovou rekultivací zeleně. 
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2.3. EKONOMICKÁ ČÁST – REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POKRATICE – III.ETAPA (2017) 

a) Seznam navrhovaných úprav 

Navrhované úpravy jsou uvedeny v následujících okruzích: 

- oprava stávajících vyšlapaných pěšin, chodníků 

- vybudování odpočinkových prostor, doplnění městského mobiliáře 

- doplnění herních a volnočasových prvků 

- oprava stávajících kontejnerových stání 

- úprava vzrostlé zeleně (prořezání stávající zeleně, výsadba vzrostlé zeleně) 

- výsadba nové zeleně, keřů, půdopokryvných rostlin, založení trávníků  

 

b) Odhad nákladů na provedení jednotlivých úprav 

 

ODHADOVANÉ NÁKLADY  - RPS LITOMĚŘICE  - etapa III. 2017     

ZELEŇ, ZAHRADNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY       

  cena bez DPH DPH CELKEM 

PROŘEZY, OŠETŘENÍ ZELENĚ                     35 000 Kč 21%                      42 350 Kč  

TRÁVNÍK NOVÁ VÝSADBA                     45 000 Kč  21%                      54 450 Kč  

VÝSADBA LISTNATÝCH STROMŮ                   175 000 Kč  21%                   211 750 Kč  

VÝSADBA KEŘŮ, TRAVIN, TRVALEK A ROSTLIN                   165 165 Kč  21%                   199 850 Kč  

OSTATNÍ PARKOVÉ ZAHRADNÍ ÚPRAVY                     50 000 Kč  21%                      60 500 Kč  

CELKEM ZELEŇ                   470 165 Kč  21%                   568 900 Kč  

ZPEVNĚNÉ POLOCHY, VYBAVENOST       

  cena bez DPH DPH CELKEM 

MOBILIÁŘ - LAVIČKY, KOŠE 246 000 Kč 21%                   297 660 Kč  

PREFABRIKÁTY, BETONOVÉ KONSTRUKCE                     91 200 Kč  21%                   110 352 Kč  

RENOVACE KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ                   225 000 Kč  21%                   272 250 Kč  

ÚPRAVY A VYBAVENÍ SPORTOVIŠŤ 651 000 Kč 21%                   787 710 Kč  

BOURACÍ PRÁCE, SVAHOVÉ ÚPRAVY 828 090 Kč 21%                1 001 989 Kč  

PĚŠÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - mlatové pěšiny                   485 840 Kč  21%                   587 866 Kč  

PĚŠÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - betonová dlažba               1 514 760 Kč  21%                1 832 860 Kč  

DOPADOVÉ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY HŘIŠŤ 580 840 Kč 21%                   702 816 Kč  

HERNÍ PRVKY, CVIČÍCÍ STROJE 470 000 Kč 21%                   568 700 Kč  
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ                     75 000 Kč  21%                      90 750 Kč  

NÁVAZNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY PARTER                     10 000 Kč  21%                      12 100 Kč  
ÚPRAVY VOZOVKY, PARKOVÁNÍ, PŘECHODY 92 000 Kč 21%                   111 320 Kč  

CELKEM ZPEVNĚNÉ PLOCHY A VYBAVENOST               5 269 730 Kč  21%                6 376 373 Kč  

VRN, OSTATNÍ NÁKLADY                     50 000 Kč  21%                      60 500 Kč  

CELKEM                5 789 895 Kč  21%                7 005 773 Kč  
 

 

 

 

c) Časový a finanční harmonogram  realizace projektu regenerace sídliště – III. etapa 2017 

popis prací za období 

2017 

červenec srpen září říjen listopad 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

příprava staveniště                                         

bourání zpevněných ploch                                         
příprava podkladu pro nové 
povrchy                                         

výstavba zpevněných ploch                                         

výstavba mlatových pěšin                                       

výsadba, úprava vzrostlé zeleně                                         

osazení mobiliáře, herních prvků                                         

založení trávníků                                          

 

 

Finanční vyjádření objemu prováděných prací k datu: 

celkem  7.005.773,-       

1.9.2017 2.000.000,-   

1.10.2017 2.000.000,-   

15.11.2017  3.005.773,-       

 

d) Návrh způsobu financování úprav , upřesnění zdrojů financování 

rok 

rozdělení financování (včet. DPH) 

dotace obec celkem 

1.etapa 2015 4.000.000,-Kč 1 950 000,-Kč 5 950 000,- Kč  

2.etapa 2016 4.000.000,-Kč 1.990.000,-Kč 5.990.000,-Kč 

3.etapa 2017 4.000.000,-Kč 3.005.773,-Kč 7.005.773,-Kč 

4.etapa 2018 4.000.000,-Kč 2.050.000,-Kč 6.050.000,-Kč 

5.etapa 2019 4.000.000,-Kč 2.050.000,-Kč 6.050.000,-Kč 

6.etapa 2020 4.000.000,-Kč 2.050.000,-Kč 6.050.000,-Kč 

celkem 1. až 6.etapa 24.000.000,-Kč 13.095.773,-Kč 37.095.773,-Kč 

    

       V Litoměřicích, 9/2016 



    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:  18. 10. 2016 
předkládá:  Mgr. Krejza    
zpracoval: OSNMM Mgr. Härting 
 
 
Prodej: 
 
Prodej pozemku parc. č. 2737 o vým ěře 334 m2 včetně stavby č.p. 918 v k.ú. Litom ěřice 
 
 
Žadatel: Farní charita Litoměřice, IČO: 46769382, Zahradnická 1534/5, Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatel má záměr s ohledem na výzvu dotačního orgánu IROP – Rozvoj sociálních 
služeb v sociálně vyloučených lokalitách odkoupit budovu v ul. Marie Pomocné, kde poskytuje sociální 
služby osobám bez přístřeší. 
Žádost o dotaci musí být předložena do 27.10.2016, kdy přílohou žádosti nemusí být kupní smlouva, 
ale postačí smlouva o smlouvě budoucí kupní. 
Záměr prodeje byl projednán a schválen  v ZM dne 15.09.2016 usnesením č. 142/6/2016. 
Zveřejněno na ú řední desce : od 23.09.2016 do 10.10.2016 není připomínek ani námitek. 
Cena dle znaleckého posudku č. 61/604/16 ze dne 5.10.2016 činí 2.336.010,- Kč. 
Cena za vypracování znaleckého posudku činí 9.070,- Kč. 
Žadatel uvádí, že předpokládá zohlednění nákladů na vyhotovení znaleckého posudku vynaložených 
prodávajícím, do kupní ceny. Žadatel si zajistí vypracování aktuálního znaleckého posudku (cca 
5/2017), který je povinnou přílohou žádosti o dotaci.   
Z tohoto důvodu se navrhuje celková kupní cena ve výši 2.345.080,-Kč (2.336.010 + 9.070).     
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2737 o vým ěře 334 m2 včetně stavby č.p. 918 v k.ú. 
Litom ěřice, Farní charit ě Litom ěřice, IČO: 46769382, Zahradnická 1534/5, Litom ěřice, formou 
smlouvy o budoucí kupní smlouv ě za cenu stanovenou na základ ě znaleckého posudku  
a náklad ů za jeho vypracování, v celkové výši 2.345.080,- K č, s podmínkou úhrady celé kupní 
ceny do 31. 12. 2017 (smlouva  viz p říloha orig. zápisu). 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
Podpis navrhovatele:          Přijaté usnesení ZM č.:  
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SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY 
                  uzavřená podle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění 
 
 
Město Litoměřice, IČO: 00263958 
Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „Budoucí Prodávající“) 
 
a 
 
Farní charita Litoměřice, IČO: 46769382 
se sídlem Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice 
zastoupená ředitelkou Růženou Kavkovou  
(dále jen „Budoucí Kupující“) 
 
společně též jako smluvní strany, 
 

uzavřely dnem podpisu tuto smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy  
(dále též jako „budoucí kupní smlouva“ nebo „tato smlouva“). 

 
Článek 1 

 
1. Budoucí Prodávající prohlašuje, že je na základě ust. § 1 zákona č. 172/1991 Sb., 
vlastníkem nemovité věci – pozemku parc.č. 2737 o výměře 334 m2, druh pozemku: 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba  č.p. 918, objekt bydlení, část 
obce Předměstí. Nemovitost je zapsaná na listu vlastnictví č. 1 vedeném pro 
katastrální území a obec Litoměřice u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice. 
 
2. Budoucí Kupující zajišťuje ve Středisku sociální prevence a humanitární pomoci 
provozovaném v budově č.p. 918, v ul. Marie Pomocné v Litoměřicích,  charitativní 
činnost a pomoc osobám bez přístřeší. Budovu užívá v současné době na základě 
nájemní smlouvy uzavřené s Budoucím Prodávajícím.  

 
Článek 2 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít kupní smlouvu  
o převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemku parc.č. 2737 včetně stavby 
č.p. 918, specifikované v Článku 1 odst. 1 této smlouvy, z Budoucího Prodávajícího 
na Budoucího Kupujícího. Budoucí Prodávající prohlašuje, že splnil všechny 
podmínky pro uzavření této smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, 
vyžadované právními předpisy, včetně schválení v příslušných orgánech a že je 
oprávněn uzavřít na základě této smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 
následně příslušnou kupní smlouvu, k čemuž má potřebné souhlasy a pověření 
včetně podpisového oprávnění. 
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2. Budoucí Kupující a Budoucí Prodávající se dohodli, že kupní smlouvu neuzavřou 
dříve, než budou splněny následující podmínky:  

 
- Budoucímu Kupujícímu bude přiznán nárok na dotaci z IROP, konkrétně 

výzvy č. 30 integrovaného regionálního operačního programu, 
       
- Budoucí Kupující uhradí Budoucímu Prodávajícímu kupní cenu uvedenou 

v Článku 2 odst. 3 této smlouvy. 
 

Po splnění výše uvedených podmínek je Budoucí Kupující oprávněn písemně vyzvat 
Budoucího Prodávajícího k uzavření kupní smlouvy. Budoucí Kupující se zavazuje 
zaslat výzvu Budoucímu Prodávajícímu do 30 dnů od obdržení sdělení o přiznání 
dotace. 
Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do 60 dnů ode dne doručení této písemné 
výzvy Budoucímu Prodávajícímu uzavřou kupní smlouvu o převodu vlastnického 
práva k nemovitosti specifikované v Článku 1 odst. 1 této smlouvy, a to ve znění jak 
je uvedena v Článku 3 této smlouvy.   

 
Pokud Budoucí Kupující písemně nevyzve Budoucího Prodávajícího k uzavření 
kupní smlouvy nebo neuhradí kupní cenu nejpozději do 31. 12. 2017, závazek 
Budoucího Prodávajícího uzavřít s Budoucím Kupujícím kupní smlouvu na prodej 
nemovitosti specifikované v Článku 1 odst. 1 této smlouvy zaniká. 
 
3. Smluvní strany se dohodly na znění kupní smlouvy tak, jak je uvedeno v Článku 3 
této smlouvy, kterou Budoucí Prodávající prodá Budoucímu Kupujícímu nemovitou 
věc uvedenou v Článku 1 odst. 1 této smlouvy, a to za celkovou kupní cenu ve výši 
2.345.080,- Kč (slovy: dvamilionytřistačtyřicetpěttisícosmdesát korun českých).  
 
4. Záměr prodeje nemovitosti byl schválen na zasedání Zastupitelstva města 
Litoměřice dne 15. 09. 2016 usnesením č. 142/6/2016 a zveřejněn na úřední desce  
od 23.09.2016 do 10.10.2016. Prodej nemovitosti byl schválen Zastupitelstvem města 
Litoměřice dne 18. 10. 2016 usnesením č. XXX/XX/2016. 
 

 
Článek 3 

 
Kupní smlouvu se smluvní strany zavazují uzavřít v tomto znění: 

 

Kupní smlouva 
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
Smluvní strany: 
 
Město Litoměřice, IČO: 00263958 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „prodávající“) 
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a 
 
Farní charita Litoměřice, IČO: 46769382 
se sídlem Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice 
zastoupená litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem  
(dále jen „kupující“) 
 

společně též jako smluvní strany, uzavřely tuto 
 
 

kupní smlouvu: 
 

I.   
 

1. Prodávající prohlašuje, že je na základě § 1 zákona č. 172/1991 Sb., vlastníkem nemovité 
věci – pozemku parc.č. 2737 o výměře 334 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba č.p. 918, objekt bydlení v části obce Předměstí. Nemovitost je 
zapsaná na listu vlastnictví č. 1 vedeném pro katastrální území a obec Litoměřice  
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. 
 
2. Prodávající touto smlouvou prodává nemovitou věc uvedenou v čl. I. odst. 1. této smlouvy 
spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím kupujícímu do jeho 
výlučného vlastnictví a kupující tuto nemovitost do svého vlastnictví přijímá a kupuje.  
 
 

II.   
 

1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena prodávané nemovité věci, uvedené v čl. I. této 
smlouvy na základě znaleckého posudku č.61/604/2016 ze dne 5.10.2016 činí 2.345.080,-Kč 
(slovy: dvamilionytřistačtyřicetpěttisícosmdesát  korun českých). Kupní cenu kupující 
uhradil prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet prodávajícího vedený u Komerční 
banky, a.s. č. 19-1524471/0100, pod VS: 9120004398. 
 
2. Prodávající podpisem této smlouvy potvrzuje přijetí výše uvedené kupní ceny v plné výši  
a potvrzuje, že kupující splnil svou povinnost zaplatit celou kupní cenu řádně a včas. 

 
 

III. 
 
3. Prodávající seznámil kupujícího se stavem převáděné nemovité věcí a kupující prohlašuje, 
že si ji řádně prohlédl a je mu znám její současný stav, ve kterém tuto nemovitou věc  
do svého vlastnictví kupuje. Prodávající dále prohlašuje, že mu není známo nic, co by mu 
bránilo v prodeji nemovitosti. 

 
IV. 

 
1. Ke dni podpisu této kupní smlouvy prodávající prohlašuje, že: 

a. na převáděné nemovité věci neváznou žádné vady, závazková práva třetích 
osob jako věcná břemena, zástavní práva, nájemní práva (vyjma nájemní 
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smlouvy uzavřené s kupujícím) ani jiné právní povinnosti, a že nemovitost 
není předmětem žádného probíhajícího soudního, exekučního či správního 
řízení, že není předmětem nevyřešeného restitučního nároku, soudcovského 
zástavního práva a neváznou na ní ani jiné právní vady,    

b. do dne podpisu smlouvy řádně a včas hradil veškeré daně, poplatky či jiné 
dávky, které se váží k převáděné nemovitosti,  

c. podpisem této smlouvy stvrzuje, že uzavřením této smlouvy neporuší jakýkoli 
smluvní či zákonný závazek vůči třetím osobám, 

d. není v úpadku a na jeho majetek není vedena exekuce nebo nařízen výkon 
rozhodnutí. 

 
2. Prodávající se zavazuje, že do dne účinnosti vkladu vlastnického práva ve prospěch 
kupujícího k předmětu této kupní smlouvy uvedenému v čl. I. této smlouvy nezřídí  
ve prospěch svůj ani třetích osob žádná věcná břemena, nájemní práva, či jakékoliv jiné 
právní závazky, vady či omezení k prodávaným nemovitostem. 

 
V. 

 
1. Kupující prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není v úpadku, že proti němu 
není vedeno nalézací, exekuční, daňové, insolvenční ani jiné soudní nebo správní řízení, které 
by bylo způsobilé zpochybnit platnost či účinnost této smlouvy, nebo které by se mohlo 
dotýkat předmětu převodu a práv a povinností z této smlouvy vyplývajících, včetně 
finančních prostředků k financování kupní ceny jím kupované nemovitosti.  

 
VI. 

 
 1. Smluvní strany se pro případ, že by nedošlo podle této kupní smlouvy ke vkladu 

převáděného práva do katastru nemovitostí, zavazují, že uzavřou do 14 dnů od rozhodnutí  
o zamítnutí vkladu nebo zastavení řízení novou kupní smlouvu nebo dodatek takového 
obsahu, který splní zákonné podmínky pro provedení vkladu, případně, že na pokyn 
katastrálního úřadu do 14 dnů tuto kupní smlouvu či návrh na vklad náležitě doplní.  

 
VII. 

 
 1. Smluvní strany se zavazují, že současně s podpisem této kupní smlouvy podepíší návrh  

na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí  
určený pro Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.  

  
 2. Návrh katastrálnímu úřadu doručí včetně potřebných příloh prodávající bez zbytečného 

odkladu po podpisu kupní smlouvy.  
  
 3. Správní poplatek za provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí 

kupující. 
  
 4. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena v souladu se zákonným opatřením senátu  

č. 340/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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VIII. 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných  
a vzestupně číslovaných dodatků, které podepíší obě smluvní strany. 
 
3. Vlastnické právo k předmětu této kupní smlouvy nabývá kupující spolu se všemi právy  
a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím na základě vkladu práva do katastru nemovitostí, 
přičemž právní účinky vkladu práva vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho 
povolení ke dni, kdy byl návrh na vklad práva doručen Katastrálnímu úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrálnímu pracovišti Litoměřice. Do rozhodnutí katastrálního úřadu jsou smluvní strany 
svými projevy vůle učiněnými v této kupní smlouvě vázány. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou vůli, že nebyla uzavřena 
v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují k této smlouvě své 
podpisy.  
 

5. Město Litoměřice touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že tato kupní smlouva byla uzavřena 
po splnění všech zákonných podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto 
právního jednání.  
 
6. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního 
jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS.  
 
7. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují. 
 
8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden je určen pro účely řízení  
u příslušného katastrálního úřadu, po jednom stejnopisu obdrží smluvní strany. 
 
 
V Litoměřicích dne                                  
 
Prodávající:                   Kupující:                                                                                         
 
 
 
 
……………………………………               ………………………………….. 
         Město Litoměřice            Farní charita Litoměřice 
        Mgr. Karel Krejza                                                       Mons. Jan Baxant 
           místostarosta                                                           litoměřický biskup    
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Článek 4 

 
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom. 
 
2. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnými  
a vzestupně číslovanými dodatky, které podepíší oprávnění zástupci obou 
smluvních stran. 
 
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy za smluvní strany k této 
smlouvě připojí své vlastnoruční podpisy jejich oprávnění zástupci. 
 
4. Písemnosti si smluvní strany doručují přednostně do datové schránky té které 
smluvní strany. Kromě toho lze platně doručit do sídla smluvní strany 
prostřednictvím držitele poštovní licence proti podpisu o převzetí zásilky  
v podatelně smluvní strany. 
 
5. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran 
zejména občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
 
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem 
řádně seznámily, že tato je odrazem jejich pravé a svobodné vůle, že souhlasí s jejím 
obsahem a rozsahem a na důkaz toho k ní připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
V Litoměřicích dne …… 2016         
                                    
 
Budoucí Prodávající:     Budoucí Kupující:                                                                   
 
 
 
 
……………………………………               ………………………………….. 
 Město Litoměřice          Farní charita Litoměřice 
           Mgr. Karel Krejza                                                 Růžena Kavková      
             místostarosta                                                            ředitelka              


