
POZVÁNKA 
 

na 3. jednání Zastupitelstva m ěsta Litom ěřic konané dne 21.4.2016 od 16 hod. 
v kongresovém sále Hradu v Litom ěřicích se sídlem Tyršovo nám. 68 

 
PROGRAM: 

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

II. Doplnění / stažení bodu programu 
III. Hlasování o programu 
IV. Body jednání: 

 
1. Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 12.4.2016 
2. Inventariza ční zpráva M ěsta Litom ěřice za rok 2015   
3. Schválení zprávy o uplat ňování územního plánu m ěsta Litom ěřice 
4. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Zv ýšení bezpe čnosti dopravy - Litom ěřice, 

Palachova ulice“ a zajišt ění financování ze strany m ěsta 
5. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Au tomatické parkovací za řízení pro kola 

BIKETOWER   Litom ěřice – dolní nádraží“ a zajišt ění financování ze strany m ěsta 
6. Schválení dotací pro rok 2016 nad 50 tis. K č v „Programu podpory v oblasti KULTURY 

v Litom ěřicích“ a kulturního projektu „Litom ěřické kulturní léto“ 
7. Schválení dotace z Programu regenerace MPR a MPZ  na rok 2016 
8. Žádost Fondu ohrožených d ětí o poskytnutí finan čních prost ředků z rozpo čtu m ěsta 

Litom ěřice na podporu činnosti „Fond ohrožených d ětí  - zařízení FOD Klokánek 
Litom ěřice“ 

9. Žádost Diecézní charity Litom ěřice o poskytnutí finan čních prost ředků z rozpo čtu m ěsta 
Litom ěřice na podporu „Dobrovolnického centra“ 

10. Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2016“  – schválení dotací 
11. Schválení dohody o splátkách 
12. Změna obecn ě závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání ve řejného prostranství 
13. Změna Zásad promíjení dluhu a p říslušenství dluhu 
14. Změna Statutu sociálního fondu 
15. Zápis z likvida ční komise 
16. Úprava kompetencí p ři zastupování m ěsta v SONO 
 
 
Majetkové záležitosti:  
Záměry: 
17. Prodej pozemku parc. č. 4505/2 o vým ěře 19 m2  (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
18. Prodej pozemku parc. č. 968 o vým ěře 96 m2 (zahrada)  v k.ú. Litom ěřice 
19. Prodej pozemku parc. č. 657/38 o vým ěře 46 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice 
20. Směna pozemku parc. č. 2568/2 o vým ěře 19 m2 s doplatkem rozdílu ceny za  pozemky ve vl. 

města  parc. č. 2565/1 o vým ěře 39 m2 (zast.plocha), 2565/2 o vým ěře 58 m2 (ost.plocha) a 
2566/3 o vým ěře 6 m2 (zast.plocha)  vše v k.ú. Litom ěřice 

21. Darování pozemku parc. č. 4008/113 o vým ěře 2240 m2, včetně stavby bez č.p. (garáže) 
v k.ú. Litom ěřice 

22. Žádost o bezúplatný p řevod části pozemku parc. č. 657/41 v k.ú. Pokratice na ČR ÚZSVM 
 
Prodeje : 
23. Prodej pozemku parc. č. 2563/39 o vým ěře 19 m2  (zast.plocha)v k.ú. Litom ěřice 
24. Prodej pozemku parc. č. 600/64 o vým ěře 4 m2 (ostat.plocha)v k.ú. Pokratice 
25. Prodej pozemku parc. č. 4334/2 o vým ěře 10 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
26. Prodej pozemku parc. č. 4334/4 o vým ěře 20 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
27. Prodej  pozemku parc. č. 2962/6 o vým ěře 7 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice – dopln ění 

o kupujícího 
28. Zřízení věcného b řemene - služebnosti zajišt ění únikového východu po části pozemku 

parc. č.1004 v k.ú. Litom ěřice ve prosp ěch parc. č. 1009/3 v k.ú. Litom ěřice v č. stavby čp. 53 
29. Prodej pozemku parc. č. 1009/5 o vým ěře 77 m2 včetně stavby bez č.p. v k.ú. Litom ěřice  
30. Prodej pozemku parc. č. 5336/9 o vým ěře 204 m2 (ovocný sad) a parc. č. 5336/8 o vým ěře 

1059 m2 (ovocný sad) v k.ú. Litom ěřice 



31. Prodej BJ č. 986/71 v ul. Mrázova 986/29 v k.ú. Litom ěřice dle schválených Zásad prodeje 
obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice 

32. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 120 v k.ú. Pokratice 

33. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 2472/52 v k.ú. Litom ěřice   

34. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav vodovodního 
a kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č.120 v k.ú. Pokratice 

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



M   Ě   S   T   O                 L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C   E 
 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 21. 4. 2016 
 
předkládá : ing. Lončák, MBA  – předseda FV 
 
 
Návrh: 
Rozpočtová opatření dle doporučení FV 
 
 
Odůvodnění: 
 
Viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze 
 

 
 

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje: 
rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 12. 4. 2016 (viz příloha orig. zápisu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



 

Zápis 
z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 12. 4. 2016 od 15:00 v zasedací místnosti ČNIS 

Přítomni: 

• ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  
• ing. Vladimír Kestřánek, MBA – místopředseda FV 
• Václav Knotek  
• ing. Jaroslav Marek  
• David Šikula 
• Aleš Kodytek 
 

Omluveni:  

• Jiří Landa 

 

 

 

 
 

Jednání řídil: ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 

Zapisovatel: Monika Pavučková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 
 

 

Konec jednání: 16:10 

Termín příštího jednání:  13. 6. 2016 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS  

Zapsal (a): Monika Pavučková 
 



Hosté: ing. Křížová, ing. Jurková, místostarosta ing. Grund, Mgr. Vlčková, ing. Klusák Ph.D.,  
ing. Brunclíková, radní Lukas Wünsch 
                            
Ad 1. Návrhy na rozpočtová opatření: 
Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtových opatření níže uvedených 
odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí položkovou kontrolu 
obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku. 
 
Dotace 2016 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
Jedná se o účelové dotace na rok 2016 dle schválených rozhodnutí a uzavřených smluv: 

• aktivní politika zaměstnanosti (městská policie) 
• státní příspěvek na výkon pěstounské péče a zároveň snížení salda u odboru sociálních věcí   

a zdravotnictví na základě rozhodnutí o přiznané dotace pro r. 2016 
• lékařská pohotovostní služba (městská nemocnice) 
• zajištění regionálních funkcí knihoven – průtoková dotace  
• zvýšené náklady na výsadbu dřevin 
• náklady a činnost odborného lesního hospodáře 

FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)   
 
Odbor ekonomický – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
   
Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1)    
 
Odbor správy nemovitého majetku města – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Útvar obrany a krizového řízení – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1) 
 
Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
celkem navržená rozpočtová opatření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 

• navýšení rozpočtu příjmů  +11 053 tis. Kč 
• navýšení rozpočtu výdajů +24 851 tis. Kč 
• navýšení rozpočtu financování +13 798 tis. Kč 

 
 
Ad 2. Různé: 
vývoj daňových příjmů k 1-3/2016:    

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší  
       o cca 9,4 mil. Kč  
 
• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti cca +1,5 mil. Kč (položka 1111) 
• daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti cca +0,7 mil. Kč (položka 1112) 
• daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů cca -0,1 mil. Kč (položka 1113) 



• daň z příjmů právnických osob cca +5,8 mil. Kč (položka 1121) 
• daň z přidané hodnoty cca +1,3 mil. Kč (položka 1211) 
• daň z nemovitostí cca +0,2 mil. Kč (položka 1511) 
 
 
 
 
 
 

 
 ověřil – ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
 
 
 
 
Přílohy:  
 

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 1-3/2016 

 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:   

• 1x ing. Lončák, MBA – předseda FV 
• 1x členové FV 
• 1x vedení města 
• 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO 
• 1x vnitřní audit 
• 1x sekretariát 

 



původní změna nový původní změna nový

13013/9000 MPSV ČR - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti - MP 0 39 39 0 39 39 MPSV ČR - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti - MP 13013/9000

13010/6300 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče 0 2 592 2 592 4 349 1 478 5 827 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče 13010/6300

1805/6300 státní přísp. na výkon pěstounské péče 1 114 -1 114 0

400/6100 KÚÚK - účel. dot. lékařská pohotovostní služba 0 1 405 1 405 0 1 405 1 405 KÚÚK - účel. dot. lékařská pohotovostní služba 400/6100

3805/3401 KÚÚK - účel. dot. na zajištění reg. funkcí knihoven 0 1 510 1 510 0 1 510 1 510 KÚÚK - účel. dot. na zajištění reg. funkcí knihoven 3805/3401

29004/5000 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH 0 7 7 0 7 7 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH29004/5000

29008/5000 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp. 0 237 237 0 237 237 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp. 29008/5000

1 114 4 676 5 790 4 349 4 676 9 025Celkem Celkem

DOTACE r. 2016    

Rozpočet (v tis. Kč)
P ř í j m y V ý d a j e 

N á z e v N á z e vÚZ/ORG ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne: 12.4.2016

předkládá odbor: ekonomický odbor

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 34 603 -2 850 31 753

2 1003/1000 TSM, PO -  finanční vypořádání neinv. příspěvku z r. 2015 0 1 495 1 495

3 Islandské dluhopisy - zhodnocení volných zdrojů

financující položka

34 603 0 34 603

původní změna nový

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy:

2 Finanční vypořádání poskytnutého neinv. příspěvku na provoz v r. 2015 (úspory na zimní údržbě) 

mezi PO TSM Litoměřice a zřizovatelem.

3 Zhodnocení uložených volných zdrojů (islandské dluhopisy).

              
1 O finanční prostředky ve výši 2 850 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 4.4.2016 Mgr. Karel Krejza

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   4.4.2016 Ing. Iveta Zalabáková

1 355

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

1803/1000

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

V ý d a j e

M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I  C  E 

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

2. Tabulka

0 1 355



pro jednání v ZM, dne: 12.4.2016

předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 31 753 3 991 35 744

2 3806/2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 0 588 588

3 3806/3317 MŠ Litoměřice, Masarykova 0 192 192

4 3806/3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 0 25 25

5 3806/3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové  0 30 30

6 3806/3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova  0 66 66

7 3806/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu  0 26 26

8 3806/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova  167 167

9 3806/3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova  0 88 88
10 3806/3401 Knihovna K.H.Máchy v Ltm. , Mírové nám. 0 80 80

11 3806/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova  15 15

12 3806/3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 0 451 451

13 MKZ, Na Valech 2028/51 - Dům kultury 0 3 3

14 MKZ, Na Valech 2028/51 - Kino Máj 0 18 18
15 MKZ, Na Valech 2028/51 - Divadlo 0 19 19

31 753 5 759 37 512

ÚZ/ORG N á z e v Rozpočet (v tis. Kč)
původní změna nový

16 3300/3500 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 300 200 500

17 3051/3317 MŠ Masarykova - neinv. příspěvek PO na platy 2 281 9 2 290

18 3327/3500 ZŠ Havlíčkova - atletický ovál - aktualizace PD 0 50 50

19 Masarykova ZŠ, ul. Svojsíkova 
výměna otvorových výplní 

2 581 5 759 8 340

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

2-15 Finanční vypořádání neinv. příspěvku na energie a provoz poskytnutého v rozpočtovém období r. 2015.  
Jde o vztah mezi zřizovatelem a příslušnou přísp. organizací - tj. vratky celkem činí 1 768 tis. Kč.

16 Žádáme o navýšení finančních prostředků k odstranění havárie vody u budovy ZŠ B. Němcové, kde došlo
 k rozsáhlému výskytu vzlínající vlhkosti do zdiva příček v suterénním prostoru. Provedením sondy 
do podlahy bylo zjištěno, že pod podlahou učebny, skladu a přilehlých prostor je soustava 
kanálů vyústěných obvodovým zdivem základu budovy do terénu před budovou. Tyto kanály se vlivem
průsaku dešťových srážek zaplnily až po podlahu vodou a došlo k vzlínání vlhkosti do zdiva budovy. 

Z důvodu zamezení vnikání vody do kanálu a vzniku následných škod, byly provedeny stavební úpravy 

budovy a terénní úpravy před budovou vč. odvodnění do osazené revizní šachty - celkové náklady 306 tis. Kč  

viz rozpočet v příloze. Prostory suterény budovy jsou ZŠ využívány k výuce - počítačová učebna, kuchyňka, 

hudebna. 

17 Dne 21.12.2015 byla ve sbírce zákonů zveřejněna novelizace vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., o FKSP, kterou se 

se od roku od 1.1.2016 stanovuje příděl do FKSP ve výši 1,5 %. Vyhláška č. 353/2015 Sb., kterou se 

mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů.

3806/3406

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

3325/3507
0 5 500 5 500

C e l k e m 

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   ZM

1. Tabulka P ř í j m y 

Příspěvkové organizace - finanční vypořádání neinv. příspěvku na provoz z r. 2015

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

Příspěvkové organizace - finanční vypořádání neinv. příspěvku na energie z r. 2015



Při tvorbě rozpočtu bylo počítáno s 1% přídělem. Na základě těchto skutečností PO MŠ Masarykova žádá 

navýšení přídělu o 8 500 Kč.

18 Za účelem zpracování aktualizované PD na realizaci akce "Rekonstrukce atletického oválu ZŠ Havlíčkova"

re zpráva plnění k TOP problémům Desatera města Litoměřic 2014 a 2015 - žádáme o finanční prostředky

ve výši 50 tis. Kč. Výzva MŠMT zaměřená na vybudování/ rekonstrukce školních hřišť a tělocvičen

je avizovaná na počátek roku 2017.

19 Vzhledem k aktuálním kritériím výzvy SFŽP pro realizaci KOMPLEXNÍCH energetických opatření na veřejných 

budovách nesplňuje projekt výměny otvorových výplní na objektu Masarykovy ZŠ dostatečně bodové 

hodnocení pro úspěšné přidělení podpory z dotačního programu - v souladu se závazným stanoviskem státní

památkové péče není akceptovatelné provedení kompletního zateplení obvodového pláště budovy. Za účelem

provedení výměny oken/dveří objektu v období letních prázdnin 2016 žádáme o poskytnutí fin. prostředků

ve výši 5,5 mil. Kč. Realizací akce dojde jak ke snížení energetické náročnosti budovy, tak odstranění závad

ze zjištění KHS Ústí nad Labem o nevyhovujícím stavu stávajících původních dřevěných oken budovy.

1 O finanční prostředky ve výši 3 991 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     4.4.2016 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   4.4.2016 Ing. Andrea Křížová



pro jednání ve finančním výboru, dne: 12.4.2016

předkládá odbor:
města

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 35 744 -900 34 844

2 4802/4000 ul. Jasanová - prodej pozemku 0 1 200 1 200

35 744 300 36 044

původní změna nový

3 4203/4000 daň z převodu nemovitostí 660 300 960

 

660 300 960

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :  

Příjmy a výdaje:

2 ZM na jednání dne 25.6.2015 schválilo záměr prodeje 7 stavebních pozemků pro výstavbu RD 

formou veřejné licitace.

3 Odhad navýšení rozpočtu např. prodeje bytů třetím osobám obálkovou metodou a veřejnou licitací.

Rozpočet na konci roku zúčtujeme oproti skutečné platbě na FÚ. 

1 O finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   4.4.2016 Mgr. Karel Krejza

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   4.4.2016 Mgr. Václav Härting

C e l k e m 

C e l k e m 

V ý d a j e

ÚZ/ORG

2. Tabulka
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pro jednání ve finančním výboru, dne: 12.4.2016

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 34 844 166 35 010

2 6016/6367 Naděje - vratka nevyčerpané dotace za r. 2015 0 54 54

34 844 220 35 064

původní změna nový

3 6003/6300 důchodci - gratulace, přednášky, besídky …. 350 20 370

4 6009/6300 Dómský pahorek - DD - oprava podlahy 0 50 50

5 6015/6300 prevence kriminality 953 150 1 103

1 303 220 1 523

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :  

Příjmy a výdaje:

2 Vratka nevyčerpané dotace na ubytovně AD Naděje na mzdy a provoz v roce 2015 ve výši 54.268,- Kč.

3 V únoru 2016 se Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem 

státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s. obrátila na město Litoměřice s žádostí o finanční příspěvek na činnost 

Univerzity třetího věku. Tuto aktivitu pro seniory podporuje město opakovaně několik posledních let. 

Rozpočtové opatření je učiněno z toho důvodu, že škola si nepožádala o příspěvek v době tvorby rozpočtu 

města na rok 2016. Tudíž nebylo s tímto finančním příspěvkem počítáno při sestavení rozpočtu odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví. Při schválení finančního příspěvku bude Univerzita třetího věku u výše uvedené 

školy pro občany města Litoměřice zajištěna formou objednávky. 

4 Na pokoji č. 307 a sesterny došlo v místech podélného spoje stropního záklopu k degradaci podkladního betonu 

a následným nerovnostem povrchu podlahy (propad podlahové krytiny). V místech narušení je třeba odstranit 

krytinu PVC, opravit podkladní beton a položit novou podlahovou krytinu. Rozsah prací se může od nabídky lišit 

po odkrytí podlahy a upřesnění rozsahu opravy podkladu. Doporučuji ponechat si rozpočtovou rezervu.

5 Ucelenou primární prevenci rizikového chování na školách v současné době nabízí jen několik organizací 

v České republice, které zdaleka nepokrývají potřeby škol. 

Na Kontaktní centrum je vyvíjen stále větší tlak ze strany základních a středních škol na zajištění preventivního 

programu formou besed a přednášek. Proto vznikl inovativní projekt primární prevence rizikového chování  

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

Rozpočet (v tis. Kč)

sociálních věcí a zdravotnictví

N á z e v

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

C e l k e m 

V ý d a j e

ÚZ/ORG
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v Litoměřicích. 

Projekt reaguje na současný stav na školách jak základních, tak středních (viz. šikana učitelky žáky na  Střední 

průmyslové škole v Praze), jehož obraz je získán z odborných informací od spolupracujících organizací, ze 

zkušeností K-centra při práci s prvouživateli a uživateli drog. Především jde o nedostatek informovanosti dětí 

a mládeže ohledně rizikového chování a zdravého životního stylu (Nebezpečí zvané drogy - alkohol a kouření, 

Vztahy v kolektivu a prevence šikany, Zdravý životní styl – netholismus, kyberšikana, Závislost a závislostní 

jednání).

Cílovou skupinou jsou žáci 2. stupně ZŠ (6.-9. třída), studenti Gymnázia, středních škol v Litoměřicích. 

Kvalifikovaný odhad na rok 2016 je 128 intervencí všeobecné primární prevence na základních školách a 112 

intervencí na školách středních. Při těchto akcích bude přibližně osloveno 2000 osob.

1 O finanční prostředky ve výši 166 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   30.3.2016 Ing. Pavel Grund

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   30.3.2016 Ing. Bc. Renáta Jurková



pro jednání ve finančním výboru, dne: 12.4.2016

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 35 010 12 830 47 840

2 8211/8200 finanční podíl na vybudování infrastruktury 300 150 450

8257/8200 pojistné - náhradní plnění (poškození komun.ul. Vodní) 0 592 592

C e l k e m 35 310 13 572 48 882

původní změna nový

3 8002/8100 ul. Palachova - zvýšení bezpečnosti dopravy 0 500 500

4 8257/8200 havarijní fond 800 1 992 2 792

5 8211/8200 ul. Na Valech - světelná signalizace 0 4 500 4 500

6 8211/8200 ul. Jasanová 9 000 450 9 450

7 ul. Karolíny Světlé - úprava VO 350 -350 0

ul. Žernosecká - nové VO 0 480 480

8 8212/8200 Zahrada Čech - opravy a investice 0 5 500 5 500

10 8257/8200 ul. Miřejovická - dešťová kanalizace 0 500 500

C e l k e m 10 150 13 572 23 722

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

2,6 V RM bylo schváleno 9 smluv o spolupráci (2x ul. Jarní, 7x ul. Jasanová). Dle dohody budou finanční 

prostředky investovány zpět do komunikací na Miřejovické stráni.

3 OÚR připravuje projekt "Zvýšení bezpečnosti dopravy Litoměřice - Palachova", který by měl být částečně

financován z IROP "Bezpečnost dopravy".

4 Havárií vodovodního řadu v ul. Vodní byla zničena velká část komunikace. Práce na havárii byly již zahájeny

ze strany SčVK, v rámci této havárie je nutné opravit celou komunikaci v ulici Vodní. Část oprav bude 

placena z pojistky.

5 Po dohodě s vedením města i na základě požadavků občanů připravujeme osazení trvalé světelné 

signalizace v ulici Na Valech a s tím i v ulici Sovova a Osvobození. 

7 Původní název  "ul. Karolíny Světlé - úprava VO" se mění na název "Žernosecká - nové VO".   

Z důvodu výpovědi ČEZu ze stožárů je nutno provést nové VO a napojit na stávající vedení na druhé 

straně vozovky ul. Žernosecké. K výpovědi ČEZu ze stožárů došlo dříve než se předpokládalo, je nutné 

upřednostnit realizaci nového VO v ul. Žernosecká před úpravou VO v ul. K. Světlé, proto dochází ke změně 

v názvu akce výše jmenované i žádáme o navýšení financí o 130 tis. Kč.

8 Zahrada Čech - stavební úpravy pavilonu T - včetně zahájení stavby zimní zahrady.

10 Dešťová kanalizace Miřejovická ul. - vyvolaná investice.

1. Tabulka P ř í j m y 
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1 O finanční prostředky ve výši 12 830 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 4.4.2016 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   4.4.2016 Ing. V. Brunclíková, MBA



pro jednání ve finančním výboru, dne: 12.4.2016

předkládá útvar: obrany a krizové řízení

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 47 840 210 48 050

47 840 210 48 050

původní změna nový

2 2301/2300 HZS ÚK, územní odb. Ltm. - finanční dar 0 100 100

3 2301/2300 SDH - pořízení zásahových přileb 0 110 110

0 210 210

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2 HZS ÚK, územní odbor Litoměřice požádal na základě žádosti o finanční dar ve výši 100 tis. Kč 

na pořízení věcných prostředků požární ochrany pro stanici v Litoměřicích (protichemický vysoušeč, pracovní 

plošina ze slitiny lehkých kovů, skládací posypový vozík, nehodová clona), ke zkvalitnění práce příslušníků 

při likvidaci následků dopravních nehod na úseku chemické a technické služby. 

3 Návrh na rozpočtové opatření na základě spoluúčasti při financování zásahových přileb pro Sbor dobrovolných

hasičů v Litoměřicích ze strany Nadace Agrofertu (ve výši 100 tis. Kč)  a Města Litoměřice (ve výši 110 tis. Kč). 

1 O finanční prostředky ve výši 210 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 4.4.2016 Ing. Pavel Grund

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   4.4.2016 Ing. Jaroslav Lachman

C e l k e m 

1. Tabulka P ř í j m y 
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pro jednání ve finančním výboru, dne: 12.4.2016

předkládá útvar: strategického plánování  
a udržitelného rozvoje

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 48 050 110 48 160

2 9102/9100 Zdravé město - Jarní škola 20 4 24

48 070 114 48 184

původní změna nový

3 9103/9100 příprava a realizace projektů 158 114 272

158 114 272

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

1,3 49 tis. Kč - cena zpracování Studie proveditelnosti na projekt nákupu nové techniky pro JSDH Litoměřice

je  uznatelný náklad projektu - tzn. suma se vrátí do rozpočtu po ukončení a vyúčtování projektu

 - předpoklad jaro 2017. S tímto nákladem se při sestavování rozpočtu nepočítalo, nebyly známy 

podmínky a náležitosti žádosti.
31 tis. Kč - zpracování územního souhlasu včetně projektové dokumentace pro umístění 

reklamních vitrín City-light v lokalitách města Litoměřice, dle usnesení Rady města
34 tis. Kč - montážní a dlaždičské práce spojené s instalací reklamních vitrín City-light.

Ostatní stavební práce provede TSM.

2 Národní síť Zdravých měst objednala služby spojené s organizací Jarní školy ve výši 24 tis. Kč namísto 

plánovaných 20 tis. Kč. 

1 O finanční prostředky ve výši 110 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 29.3.2016 Mgr. Ladislav Chlupáč

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   29.3.2016 Mgr. Milan Čigáš

M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I  C  E 

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V
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saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 34 603

dotace 0

mezisoučet 34 603

ekonomický -2 850

mezisoučet 31 753

správní 0

mezisoučet 31 753

školství, kultury, sportu a PP 3 991

mezisoučet 35 744

správa nemovitého majetku města -900

mezisoučet 34 844

životního prostředí 0

mezisoučet 34 844

sociálních věcí a zdravotnictví 166

mezisoučet 35 010

stavební úřad 0

mezisoučet 35 010

územního rozvoje 12 830

mezisoučet 47 840

městská policie 0

mezisoučet 47 840

útvar obrany a krizového řízení 210

mezisoučet 48 050

obecní živnostenský úřad 0

mezisoučet 48 050

dopravy a silničního hospodářství 0

mezisoučet 48 050

oddělení projektů a strategií 110

mezisoučet 48 160

stav po 2. RO 48 160

2. RO celkem 13 557

členění dle odborů zdroje z min. let



Výběr daní za období      
1-3/2016

s porovnáním na období 1-3/2015
(údaje v tis. Kč)

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

54 000 58 000 6 000 6 000 5 500 6 500 51 000 60 400 8 000 15 000 116 200 117 700 20 300 21 400

1 5 626 6 095 29 433 540 467 1 695 2 191 9 338 10 155 373 510

2 4 761 5 312 293 805 719 432 490 13 803 13 982 79 28

3 4 022 4 598 106 103 335 369 5 396 10 616 4 174 4 482 63 143

14 409 16 005 135 829 1 680 1 555 7 523 13 297 0 0 27 315 28 619 515 681

4

5

6

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

7

8

9

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

10

11

12

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

14 409 16 005 135 829 1 680 1 555 7 523 13 297 0 0 27 315 28 619 515 681

%
plnění 27 28 2 14 31 24 15 22 0 0 24 24 3 3

51 577 60 986

20 23

FO-KV
VÝBĚR DANÍ V ROCE 2015 a 2016

1122 1511

Daň z nem.

1211
Měsíc

1111 1112

FO-ZČ FO-SVČ

(bez PO-OBCE) 9 409

DPHPO PO-OBCE

1121

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

1113



M   Ě   S   T   O          L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C   E 
 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 21. 4. 2016 
 
předkládá :    Mgr. Ladislav Chlupáč 

 
 
Návrh:  
Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2015 
 
 
 
Odůvodnění: 

- dle bodu 2.8 Směrnice k provádění inventarizace (Příkaz starosty a tajemníka č. 16/2015) je se 
závěrem inventarizace (tj. inventarizační zprávou) seznámeno zastupitelstvo města  

- v rámci provedené inventarizace za rok 2015 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 















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

 N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne: 21.4.2016 
předkládá: MUDr. Pavel Kejř 
 
 

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

Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření 
tohoto odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x 
navrhovateli. 
 
Návrh: 
 Schválení výsledné verze Zprávy o uplatňování Územního plánu Litoměřice 
 
Odůvodn ění: 
Úřad územního plánování zpracoval podle ustanovení § 55 odst. 1, resp. § 47 odst. 1 zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Litoměřice (zpráva). V souladu s ustanovením 
§ 47 odst. 2 stavebního zákona vystavil úřad územního plánování návrh zprávy k veřejnému 
nahlédnutí a zaslal dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a Městu Litoměřice 
oznámení o vystavení návrhu zprávy s možností podání připomínek, požadavků a podnětů ve 
stanovené lhůtě. Vyhodnocení došlých připomínek, požadavků a podnětů je uvedeno v přiloženém 
vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů ke zprávě. Na základě uplatněných požadavků 
dotčených orgánů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil Zprávu o uplatňování 
Územního plánu Litoměřice a její výslednou verzi předložil ke schválení Zastupitelstvu města 
Litoměřice. Na svém jednání dne 10. 12. 2015 Zastupitelstvo města Litoměřice nepřijalo usnesení o 
schválení projednané výsledné verze návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Litoměřice a 
vrátilo návrh pořizovateli s pokyny pro přepracování (viz usnesení 225/8/2015 bod II). Upravený návrh 
Zprávy o uplatňování byl v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona opětovně vystaven 
k veřejnému nahlédnutí. Dále zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a Městu 
Litoměřice oznámením o vystavení návrhu zprávy s možností podání připomínek, požadavků a 
podnětů ve stanovené lhůtě. Vyhodnocení došlých připomínek, požadavků a podnětů je uvedeno 
v přiloženém vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů ke zprávě. Na základě uplatněných 
požadavků dotčených orgánů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil Zprávu o 
uplatňování Územního plánu Litoměřice a její výslednou verzi předkládá ke schválení Zastupitelstvu 
města Litoměřice. 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta: 
Má dopad do rozpočtu města 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Litoměřice: 
 

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

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

stavebního zákona výslednou verzi Zprávy o uplatňování Územního plánu Litoměřice 
 

 
 

 
 

 
Podpis navrhovatele: __________________    Přijaté usnesení ZM č.: ___________________ 



Městský úřad Litoměřice 
Odbor územního rozvoje 

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

LITOMĚŘICE 

V UPLYNULÉM OBDOBÍ 

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

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a upravená na základě pokynů 
Zastupitelstva města Litoměřice z jednání konaného dne 10. 12. 2015  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J.  Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje. 

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

 

  

(Leden 2016 – Úprava) 
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Územní plán Litoměřice (dále jen ÚP Litoměřice) byl pořízen dle stavebního zákona. 
Zastupitelstvo obce Litoměřice vydalo územní plán formou opatření obecné povahy dne 
22. 10. 2009 a tento nabyl účinnosti dne 13. 11. 2009. Pořizovatelem územního plánu byl úřad 
územního plánování odboru územního rozvoje Městského úřadu Litoměřice. Dne 18. 1.  2011 

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

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

Na svém jednání dne 10. 12. 2015 Zastupitelstvo města Litoměřice nepřijalo usnesení 
o schválení projednané výsledné verze návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu 
Litoměřice a vrátilo návrh pořizovateli s pokyny pro přepracování (viz usnesení 225/8/2015 
bod II). 

 

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

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

 

A.1 Vyhodnocení uplatňování územního plánu obce 

 

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

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

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

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

· V současné době eviduje úřad územního plánování několik žádostí na pořízení změny 
územního plánu, jejichž vyhodnocení je součástí kapitoly D. této Zprávy. 
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· Využití zastavitelných ploch a ploch přestavby navržených územním plánem je 
uvedeno v následující kapitole: 

 

A.1.1 Vyhodnocení využití vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby 
 

· Lokalita 1 – Miřejovická stráň 

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

územně plánovací činnosti. Z obrázku A.1 je patrno, že zastavitelné plochy nebyly 

ještě ani z poloviny využity přičemž přihlédnout je třeba také k množství proluk 
v území, které navazuje na tuto lokalitu. Zastavěnost pozemků byla zjištěna místním 
šetřením v dubnu 2015. 

 

 
 

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

 

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

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

 

 

· Lokalita 3 – Žernosecká 

- Tato lokalita je rozdělena na 3 části: 
 

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

 

 
 

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

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

 

· Lokalita 4 – Želetice 

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

 

· Lokalita 5 – Za Plynárnou 

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

 

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

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

 

· Lokalita 7 – Žitenická 

- Plocha mimo jiné pro individuální bydlení, zatím nevyužita. 
 

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

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

 

· Lokalita 11 – Písečný ostrov 

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

 

· Lokalita 12 – Mostka 

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

· Lokalita 13 - Medulánka 

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

 

· Lokalita 14 – Štampův mlýn 

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

 

· Lokalita 15 – Miřejovická stráň - sever 

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

Kardinála Trochty: 
 

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

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

 

· Lokalita 51 – Pod Radobýlem 

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

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

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

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

 

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

 

· Lokalita 53 - Kamýcká 

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

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

 

· Lokalita 54 – Rybáře 

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

zpracována a s jejím pořízením nebylo ještě započato. 
 

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

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

 

· Lokalita 59 – Technické služby 

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

 

· Lokalita 60 – Českolipská 

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

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

 

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

určenou pro nákupní centrum, která byla následně plně využita. 
 

· Lokalita (52) Z02.1 – Staré mrazírny 

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

 

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

· Lokalita Z02.4 – Areál mlýna – Střelecký ostrov 

- Plocha určená k rozšíření areálu mlýna za účelem skladování. 
 

· Lokalita Z02.5 – Za Kocandou 

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

 

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

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

 

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

] 

1 Miřejovická stráň 304944 19% 57564 

2 Pod Miřejovicemi 96733 16% 15046 

3a 

Žernosecká 87562 20% 17512,4 3b 

3c 

4 Želetice 301212 10% 30121,2 

5 Za Plynárnou 112371 0% 0 

6 Za Nemocnicí 149688 0% 0 

7 Žitenická 5375 0% 0 

9 Bílé stráně I 70669 7% 5252 

11 Písečný ostrov 11364 0% 0 

12 Mostka 194542 0% 0 

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

15a 

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

15c 

51 Pod Radobýlem 270624 5% 14007 

53 Kamýcká 18733 90% 16859,7 

54 Rybáře 15420 66% 10177,2 

58 Na Vinici 128566 0% 0 

59 Technické služby 44567 0% 0 

60 Českolipská 35953 10% 3595,3 

61 Želetice – střed 90375 60% 54225 

Z01 Želetice nábřeží 14325 100% 14325 

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

Z02.2 Pokratická – Na Výsluní 4542 0% 0 

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

Z02.5 Za Kocandou 22082 0% 0 

 

 

 

Celkem výměra [m2
] 2062531 

                          [ha] 206,3 

   

Celkem využito výměra [m2
] 261963,7 

                                      [ha] 26,2 

   

Využití ploch [%] 12,7% 

 

 

Vzhledem k tomu, že naprostá většina žádostí o změnu platného územního plánu 
požaduje vymezení nových ploch pro realizaci RD, nebo změnu využití stávajících ploch, 
bylo vypracováno i orientační vyhodnocení vztažené pouze na plochy s rozdílným způsobem 
využití označené v platném územním plánu jako BI - Bydlení individuální v rodinných 
domech – městské a BI.1 - Bydlení individuální v rodinných domech – specifické. Využity 
byly stejné zdroje a stejné postupy jako v předchozím případě. 
 

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

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

] 

1 Miřejovická stráň 235328 24% 57564 

2 Pod Miřejovicemi 89500 17% 15046 

3a Žernosecká 22764 50% 11435 

3b  12790 0% 0 

6 Za Nemocnicí 43728 0% 0 

7 Žitenická 5375 0% 0 

9 Bílé stráně I 70669 7% 5252 

13 Medulánka 14367 24% 3479 

14 Štampův mlýn 26172 24% 6356 

15 Miřejovická stráň - sever 3168 43% 1364 

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

                          [ha] 59,6 

   

Celkem využito výměra [m2
] 100496 

                                      [ha] 10,0 

   

Využití ploch [%] 16,9% 

  

 

Shrnutí 
 

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

 

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

 

V rámci stabilizovaných území se nachází přibližně celkem 93,1 ha ploch s využitím 
jako BI, nebo BI.1. Výměra ploch stejného využití určených k rozvoji byla orientačně 
vyměřena na 59,6 ha. Je tedy patrné, že platná dokumentace navrhuje cca 64 % rozvoj 
v tomto směru. V případě, že do stabilizovaných ploch budou zahrnuty části rozvojových 
lokalit, které již byly zastavěny (cca 10 ha), je možné odečíst možný navrhovaný rozvoj na 

cca 48 % nárůst. Lze tedy konstatovat, že možnosti rozvoje výstavby individuálního bydlení 
zdaleka nejsou vyčerpány a koncepce platného územního plánu je v tomto ohledu navržena 
vcelku dlouhodobě s ohledem na současné naplnění lokalit od vydání územně plánovací 
dokumentace (22.10.2009). Důležité je zmínit, že do těchto výpočtů nebyly zahrnuty plochy 
určené pro smíšené využití, ve kterých je také přípustné stavby pro individuální bydlení 
umisťovat a to z důvodu toho, že prioritou těchto ploch by mělo být právě využití smíšené a 
nikoliv čistě obytné a dále z důvodu toho, že naprostá většina žádostí o změnu platné 
dokumentace požaduje vymezení nových zastavitelných ploch pro čistě individuální bydlení, 
případně změnu stávajících ploch na stejné využití. 

 

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

 

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

 

A.1.2 Vyhodnocení vymezených územních rezerv 

 

V rámci ÚP Litoměřice jsou vymezeny následující tři územní rezervy: 
 

Lokalita A – Za Nemocnicí – východ; potenciální plocha územního rozvoje převážně 
obytné sféry, jejichž využití se předpokládá po vyčerpání ostatních rozvojových lokalit a 
vnitřních rezerv města; rezerva se nachází na kvalitních zemědělských půdách; 

 

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

 

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

 

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

 

A.2 Nedostatky a nesrovnalosti zjištěné na základě průzkumů 

 

Na základě doplňujících průzkumů a rozborů provedených úřadem územního 
plánování bylo zjištěno, že využití areálu u křižovatky ulic Kamýcká a Plešivecká bylo 
v rámci pořízení ÚP Litoměřice vyhodnoceno sporně, neboť přesto, že se jednalo již v době 
pořízení ÚP Litoměřice o areál výrobní (t.č. Inva) - vedeno tak i v dříve platné ÚPD, byl areál 
zařazen do ploch ploch s rozdílným způsobem využití SM - Smíšené využití území městského 
typu a to jako stav. V plochách SM je přitom jako hlavní využití uvedeno mimo jiné 
nevýrobní služby (viz obr. A.5 a a.6). Lze konstatovat tedy rozpor ve vyhodnocení využití 
areálu. 
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obr. A.5 výřez výkresu funkčního využití území ÚPO Litoměřice – Mlékojedy 
 

 
 

obr. A.6 výřez hlavního výkresu ÚP Litoměřice s vymezením areálu 

 

 

A.3 Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj 
území 
 

Od doby vydání územního plánu Litoměřice, včetně změn č. 1 a 2 do vyhotovení této 
zprávy nebyly zjištěny či zaznamenány negativní dopady na udržitelný rozvoj území.  
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B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických 
podkladů.  
 

Územně analytické podklady (ÚAP) pro obec s rozšířenou působností (ORP) 
Litoměřice, jejíhož správního území je město Litoměřice součástí, byly pořízeny ke dni 
31. 12. 2008. ÚAP jsou průběžně aktualizovány, jejich první úplná aktualizace byla pořízena 
v souladu se stavebním zákonem v listopadu 2010, další v prosinci 2012 a poslední pak 
v prosinci 2014. 

 

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

 

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

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

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

 

 

LITO-02 Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 

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

 

 
LITO-03a, 
LITO-03b 

Silnice I. třídy prochází zastavěným územím obce 

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

 

 

LITO-04 Silnice I. třídy prochází záplavovým územím Q100 

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

 

ÚAP Ústeckého kraje, jejichž 3. aktualizace byla projednána dne 29. 6. 2015 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje, stanovují pro území města Litoměřice tyto problémy určené 
k řešení: 
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Urbanistické závady 

 

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

 

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

Rozvojové záměry přednostně lokalizovat do ploch brownfields. 

 

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

 

 

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

 

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

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

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

 

Závady v dopravní a technické infrastruktuře 

 

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

 

„ZÚR ÚK vymezují koridory nadřazené sítě cyklistických tras a stezek, které 
představují součást vnitrostátního páteřního systému sítě cyklistických tras s mezikrajskou 
provázaností. Jsou to koridory Labské cyklostezky, Pooherská cyklostezka, Krušnohorská 
magistrála, Jetřichovická cyklostezka, cyklostezka Chemnitz–Most–Doksy, Doupovská 
cyklostezka.“ 

Koridory je třeba zpřesnit a vymezit v územních plánech dotčených obcí a vhodně 
doplnit sítí místních cyklostezek. 

 

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

 

Vybrané problémy nadmístního významu k řešení v ÚPD 

 

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

 

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

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

 

Tento problém by měl být prověřen v aktualizaci ZÚR. 

 

T/4 koncentrovaná ložiska štěrkopísku 

 

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

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

koncentrovaným výskytem. 
 



ZoUÚP Litoměřice Leden 2016 

 

16 

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

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

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

 

Silnice I/15 – Jižní obchvat Litoměřic – střet se záplavovým územím Q100 Labe, 
územím zvláštní povodně  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

ñ (23) „Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a 
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při 
umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a 
minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat 
tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům 
tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů 
městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. 
Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován 
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dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a 
železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní 
stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na 

veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na 
eliminaci těchto účinků).“ (V rámci územního plánu je řešena tzv. „západní 
komunikace“, která je součástí přivaděče k průmyslové zóně Prosmyky a následně 
k dálnici D8. Umístění stavby je řešeno tak, že probíhá v těsném souběhu s železniční 
tratí č. 087 a nevytváří tak novou bariéru v prostupnosti města. Naopak zklidní 
centrum města v okolí ulice Mrázova. Nová obytná zástavba je v rámci územního 
plánu umisťována do výhledově zklidněných lokalit.) 

 

Správní území ORP Litoměřice, do kterého město Litoměřice spadá, je dle PÚR ČR 
zařazeno do rozvojové osy OS2 Praha – Ústí nad Labem – hranice ČR/Německo 
(Dresden).  

 

Z koridorů vymezených PÚR se územní obce dotýká koridor vodní dopravy VD1 na 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

C.2 Soulad se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje 

 

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR UK) byly vydány dne 5. 10. 2011 na 

základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/25Z/2011 ze dne 7. 9. 2011. Dne 
20. 10. 2011 nabyly účinnosti.  

 

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

 

ZÚR ÚK zpřesňuje rozvojové osy vymezené Politikou územního rozvoje 2008. 
Litoměřice se po zpřesnění nacházejí uvnitř rozvojové osy republikového významu OS2 
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Praha – Ústí nad Labem – hranice ČR/Německo (Dresden). Zároveň ZÚR ÚK umístily 
město do rozvojové oblasti nadmístního významu NOB1 – Litoměřicko, Lovosicko, 
Roudnicko. Úkoly stanovené pro tyto oblasti jsou rovněž vyhodnoceny v odůvodnění změny 
č. 2 územního plánu. 

 

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

 

 

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

svém území. Zároveň je tento záměr vymezen jako veřejně prospěšná stavba 
s označením D3. 

· PK 8 – I/15 Litoměřice, jižní obchvat 
- ÚP Litoměřice tento koridor zpřesňuje prostřednictvím vymezené veřejně prospěšné 

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

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

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

· C1 – „Labská cyklostezka“ 

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

· C25 – „Chemnitz-Most-Doksy“ 

- V úseku Velké Žernoseky – Křešice (včetně úseku na území města Litoměřice) je 
tento koridor identický s koridorem C1 (viz výše). Proto jsou v ÚP Litoměřice 
vyhodnoceny oba koridory shodně jako jeden – C1– „Labská cyklostezka“. 

· C204 – „Pooherská“ 

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

· V2 – napojení Terezína a Mlékojed na ČOV Litoměřice 

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

koncepce odkanalizování.) 

 

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

 

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

V územním plánu je tento biokoridor označen jako „NRBK Labe“. 
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· nadregionální biokoridor NRBK K11 – Myslivna na Ohři (2002) – K10  (funkční) 
- Při hlavním korytu řeky Ohře je ÚP vymezen „NRBK Ohře“, který však leží mimo 

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

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

jako „NRBK K12 České středohoří“. 

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

vymezenou v ZÚR ÚK.  

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

respektuje plochu vymezenou v ZÚR ÚK. 

· regionální biocentrum RBC 023 – Na Šancích (k založení) 
- Územní plán Litoměřice umísťuje biocentrum „RBC 023 Na Šancích“ částečně do 

severní části vymezené plochy a částečně vně. 

· regionální biocentrum RBC 1269 – Bíle stráně 

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

· regionální biocentrum RBC 1294 – Ústí Ohře 

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

 

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

 

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

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

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

turistického ruchu.) 

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

 

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

Severočeské nížiny a pánve (13), a to především: 
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ñ b) „napravovat narušení krajinných hodnot způsobené velkoplošným zemědělským 
hospodařením, prioritně realizovat nápravná opatření směřující k obnově ekologické 
rovnováhy (ÚSES)“ (Ve svazích kolem města jsou v otevřené zemědělské krajině 
navrženy prvky ÚSES jakožto stabilizační prvky krajiny.) 

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

 

ZÚR ÚK upřesňují územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot kraje. Ochrana těchto hodnot je pokládána za základ pro 
dosažení trvale udržitelného rozvoje kraje. Území města se týkají zejména následující body: 

 

ñ (1) „Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot přírodního a krajinného prostředí na území 
Ústeckého kraje považovat za prvořadý veřejný zájem. Stanovovat a dodržovat limity 
rozvoje pro všechny aktivity, které by mohly způsobovat poškození těchto hodnot 
(zejména se týká těžby hnědého uhlí a ostatních nerostných surovin, energetiky - 

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

ñ (3) „Těžbu nerostných surovin podřizovat dosahování přijatelné meze únosnosti 
zatížení krajiny, snižovat celkovou zátěž území a nepřipustit zahájení otvírky více 
ložisek současně v území s koncentrovaným výskytem. Uvolnění nového ložiska pro 
těžbu nerostných surovin (výhradních a významných nevýhradních nerostů) je vždy 
podmíněno komplexním posouzením místní situace, vyřešením střetů zájmů, včetně 
stanovení takových podmínek rehabilitace a využití území po těžbě, které vyloučí 
devastační důsledky pro území. V prostorech s koncentrovanou těžební aktivitou je 
významným podmiňujícím hlediskem ukončení a zahlazení důsledků těžby v jiné 
těžební lokalitě.“ Platný územní plán nenavrhuje či nestanovuje žádné dobývací 
prostory a lze tedy předpokládat, že v dohledné době nedojde k otvírce ložisek, 
zejména štěrkopísků. 

ñ (9) „Chránit, kultivovat a rozvíjet přírodní hodnoty i mimo rámec území se stanovenou 
ochranou krajiny a přírody, v územích charakterizovaných jako dynamická a 
harmonická krajina, dále v exponovaných koridorech podél významných vodních toků 
a v oblastech při významných vodních plochách.“ Koridor řeky Labe včetně 
přidružených ploch nábřeží je zahrnut do soustavy prvků ÚSES, konkrétně do prvku 
NRBK. V rámci těchto prvků jsou stanoveny regulativy a požadavky na ochranu 
přírodních hodnot. Vzhledem k tomu, že platný ÚP respektuje tento prvek ÚSES, 
chrání, kultivuje i rozvíjí přírodní hodnoty tohoto území. 

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

ÚSES a k jejich realizaci, zejména v místech, kde je provázanost systému narušena.“ 
Platný ÚP vymezuje, zpřesňuje a respektuje prvky ÚSES a to mimo jiné na základě 
lokálních podmínek v území a známých limitů. 

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

zemědělských půd; podporovat ozdravná opatření - ochrana proti erozním účinkům 

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

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

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

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

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

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

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

zanedbaných areálů a ploch průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného 

původu typu brownfield, před zakládáním nových průmyslových ploch ve volné 

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

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

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

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

ñ (30) „Při navrhování a posuzování vhodnosti formy rozvojových záměrů nadmístního 
významu sledovat hledisko respektování krajinného rázu a krajinných hodnot, 
nepřipouštět zbytné výrazové nebo funkčně konkurenční záměry.“ Záměry 
nadmístního významu jsou v rámci platného ÚP vymezeny a zpřesněny a to i 
s ohledem na respektování krajinného rázu a krajinných hodnot, neboť byly 
projednány v rámci pořízení ÚPD mimo jiné s dotčenými orgány na úseky ochrany 
přírody a krajiny, nebo na úseku památkové péče. 

 

V rámci změny č. 2 Územního plánu Litoměřice byl prověřen soulad Územního plánu 
se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje.  
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D. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy 
a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 
odst. 4 stavebního zákona. 
 

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

 

D.1 Vyhodnocení podaných žádostí na změnu územního plánu 

 

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

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

 

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

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

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

 
 

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

 

Předmětný pozemek se nachází při silnici III/2611 severně od zastavěného území 
města ve IV. zóně CHKO bez přímého napojení na technickou infrastrukturu. V jižní části 
pozemku je platnou územně plánovací dokumentací vymezen prvek ÚSES, konkrétně lokální 
biokoridor, který byl uvedením ÚP Litoměřice do souladu se Zásadami územního rozvoje 
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Ústeckého kraje, rozšířen na parametry nadregionálního biokoridoru K13 Vědlice (3) – 

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

 

  

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

specifické“ z důvodu zamýšlené výstavby rodinného domu. 
3) Navrhovatel požaduje na parc. č. 4268/2 v k.ú. Litoměřice (obr. D.2) změnu využití 

z „RI – individuální rekreace“ na „BI.1 – bydlení individuální v rodinných domech – 

specifické“ z důvodu zamýšlené výstavby rodinného domu. 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
obr. D.2 výřez koordinačního výkresu ÚP Litoměřice s vymezením navrhované změny 
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Předmětné pozemky se nachází ve stráni nad potokem Močidla. Toto území je 
postiženo svahovou deformací – aktivním sesuvem půdy a z tohoto důvodu je toto území 
v ÚP Litoměřice označeno jako nevhodné pro výstavbu. Údaj o výskytu sesuvu území byl 
poskytovatelem údajů o území potvrzen pasportem i v rámci poslední aktualizace Územně 
analytických podkladů, která byla dokončena v listopadu 2014 (dopis České geologické služby 
zn. 744/14/05654 ze dne 1. 7. 2014). Potvrzeno tedy je, že se jedná o sesuvné území aktivní a 
z toho důvodu je vymezení v ÚP Litoměřice jako území nevhodné k výstavbě nadále 
odůvodněné. Celkově je část území Třeboutické stráně a okolí považována za odtrženou od 
hlavní části sídla, kde se sice vyskytují dříve realizované stavby RD, ale mimo jiné i v ÚP 
stanovená koncepce zde předpokládá stabilizaci území a jeho využití převážně k rekreačním 
účelům a to i z důvodu toho, že v případě vymezení ploch pro realizaci RD by došlo ke 
zvýšeným nárokům na veřejnou infrastrukturu pro tuto okrajovou část sídla, což je v rozporu 

mimo jiné s prioritami PÚR ČR, konkrétně s bodem 19) uvádějícím, že cílem priorit je také 
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a 
energie. V případě podané žádosti pak nelze konstatovat, že by požadavek uvedeného bodu 
byl naplněn. 

 

 

4) Navrhovatel požaduje zařazení pozemků parc. č. 4413/3, 4427/6, 4441/2, 4441/3, 
4442/1 v k.ú. Litoměřice (Třeboutická stráň, obr. D.3) mezi pozemky určené pro individuální 
rekreaci – zahrádkářské osady namísto stávajícího využití smíšeného nezastavěného území. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
obr. D.3 výřez koordinačního výkresu ÚP Litoměřice s vymezením navrhované změny 
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Předmětné pozemky se nachází uvnitř navrženého nadregionálního biokoridoru 
NRBK K13 (na obrázku ještě označeno jako lokální biokoridor LBK), který byl v rámci 
pořízení změny č.2 do ÚP Litoměřice vymezen na základě požadavku nadřazené územně 
plánovací dokumentace, kterou jsou Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, v souladu 

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

v době vydání ZÚR ÚK). Vzhledem k tomu, že předmětné pozemky leží přímo v navrhované 
trase nadregionálního biokoridoru, lze konstatovat, že v tomto případě by rozšíření ploch 
individuální rekreace bylo v rozporu s uvedenými body nadřazené územně plánovací 
dokumentace. 

 

5) Navrhovatel požaduje změnu funkčního využití pozemků parc. č. 4810/1, 4811, 
4805/1, 4805/2, 4805/3, 4805/4, 4803, 4810/2 v k.ú. Litoměřice (Želetice, obr. D.4) z „OK – 

komerční vybavenost“ na „OK.1 – komerční areály – velkoprodejny, markety“ z důvodu 
dostavby areálu ve vlastnictví navrhovatele.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

7) Navrhovatelé v zastoupení na základě plné moci požadují zařazení pozemků 
parc. č. 1166/2, 1166/3, 1166/4, 1166/5, 1232/7, 1232/8, 1232/30, 1232/52 vše 
v k.ú. Pokratice (obr. D.6) do „ploch zastavitelného území“ s tím, že budou využity pro 
výstavbu rodinných domů s tím, že dále je uvedeno, že „pozemky byly vždy vedeny jako 
zastavitelné a změnou minulého ÚP byly i přes námitky vlastníků vloženy do pozemků 
nezastavitelných.“  
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(pozn.: Žadatel navrhuje úhradu z prostředků pořizovatele, což odůvodňuje tím, že stavebníci 
vhledem k tomu, že byly pozemky původně bez jejich souhlasu převedeny do 
nezastavitelných ploch, nebudou hradit náklady na pořízení změny.) 
 

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

2014 (dopis České geologické služby zn. 744/14/05654 ze dne 1. 7. 2014). Vyznačené území 
spadá do IV. zóny CHKO České středohoří. 

 

 
 

obr. D.6 výřez koordinačního výkresu ÚP Litoměřice s vymezením navrhované změny 

 

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

 

 
 

obr. D.7 výřez výkresu funkčního využití území ÚPO Litoměřice – Mlékojedy z listopadu 1998 

 

 
 

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

a 4. 2. 2008 za účasti zástupců Správy CHKO České Středohoří a pořizovatele. V závěru 

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

 

 
 

obr. D.9 výřez hlavního výkresu v etapě projednání návrhu ÚP Litoměřice 
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Na základě pokynu Zastupitelstva města Litoměřice vyplývajícího z jednání ZM ze dne 
10. 12. 2015, pod č. usnesení 225/8/2015 je tato žádost doplněna do kapitoly E - Pokyny pro 

zpracování návrhu změny ÚP. 
 

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

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

 

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

 

 
 

obr. D.10 výřez koordinačního výkresu ÚP Litoměřice s vymezením navrhované změny 

 

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

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

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

 

 

9) Navrhovatel v zastoupení na základě substituční plné moci požaduje zrušení 
stávajícího koeficientu zeleně KZ = 0,30/0,45 pro lokalitu 53 – Kamýcká (viz obr. D.11) pro 

dostavbu polyfunkčního objektu a rozšíření parkovacích stání. 
 

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

 

 
 

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

 

Koeficient zeleně je v rámci platné územně plánovací dokumentace stanoven hned 
z několika důvodů. Jedním z důvodů je specifická prostorová regulace zástavby v konkrétních 
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částech sídla s cílem dodržení lokálně obvyklých vzorců zástavby s ohledem na koncepci 

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

 

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

 

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

souhlasí s úhradou potřebnou pro pořízení výše požadované změny.) 

 

 
 

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

 

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

 

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

 

Pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP Litoměřice: 
 

 

Ea) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 

 

· 1) Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 

 

§ Územní plán Litoměřice byl vydán v souladu se zněním Politiky územního rozvoje 
ČR 2008. Aktualizované znění bylo vyhodnoceno a případné požadavky stanoveny 
v rámci Zprávy o uplatňování ÚP Litoměřice, viz kapitola C.1. 

 

· 2) Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

 

§ Územní plán Litoměřice byl v rámci pořízení jeho 2. změny uveden do souladu 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – Zásady územního rozvoje 
Ústeckého kraje. Požadavky vyplývající z této dokumentace byly vyhodnoceny 

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

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

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

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

 

· 3) Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména 
z problémů určených k řešení v ÚPD a případně doplňujících průzkumů a rozborů 

 

§ Problémy určené k řešení v ÚPD vyplývající z ÚAP pro správní území Litoměřice 
jsou uvedeny ve Zprávě o uplatňování ÚP Litoměřice, viz kapitola B. 

§ Při zpracování návrhu budou respektovány hodnoty a limity evidované v ÚAP ORP 
Litoměřice. 
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§ Na základě vyhodnocení v kapitole A.2 této Zprávy bude v rámci zpracování návrhu 
změny ÚP Litoměřice prověřeno využití areálu u křižovatky ulic Kamýcká a 
Plešivecká, 

· 4) Na základě vyhodnocení jednotlivých žádostí o změnu ÚP (viz kapitola D ve Zprávě o 
uplatňování ÚP Litoměřice) vyplývají pro pořízení změny následující požadavky:  

 

§ prověření změny využití pozemků parc. č. 4810/1, 4811, 4805/1, 4805/2, 4805/3, 
4805/4, 4803, 4810/2 v k.ú. Litoměřice (Želetice) z „OK – komerční vybavenost“ na 
„OK.1 – komerční areály – velkoprodejny, markety“ (viz žádost 5) v kapitole D.1 

Zprávy). 

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

§ prověření změny funkčního využití pozemků 1166/2, 1166/3, 1166/4, 1166/5, 

1232/7, 1232/8, 1232/30, 1232/52 v k.ú. Pokratice z „P – plochy přírodní“ na plochy 
umožňující umístění zejména staveb RD a související infrastruktury (viz žádost 7) 
v kapitole D.1 Zprávy) s ohledem na stávající hodnoty a limity v území. 

§ prověření změny funkčního využití pozemků č. 4155/1 a 4155/2 v k.ú. Litoměřice 
z ploch RZ – plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady na BI – plochy 

bydlení individuální v rodinných domech – městské (viz žádost 8) v kapitole D.1 

Zprávy). 

§ prověření změny funkčního využití pozemku 3408/51 z ploch TO - Technické služby 
a zabezpečení na plochu umožňující realizaci obchodu, skladu, restaurace, kavárny, 
nebo cukrárny, přičemž uvedené bude případně řešeno i včetně navazujících 
kontextuálních ploch (viz žádost 10) v kapitole D.1 Zprávy). 

 

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

· 6) Vzhledem k poloze obce v území se zvýšenou ochranou přírody a krajiny (IV. a 

I. zóna CHKO České středohoří) zohlední projektant při řešení návrhu změny ÚP 
soubor požadavků Správy CHKO České středohoří „Obecné požadavky Agentury 
k zadání územních plánu“, které jsou součástí této Zprávy jako Příloha č. 1. 

 

· 7) Dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ze dne 1. 10. 1996 

č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu budou případné 
nové návrhy jednotlivých lokalit záborů zemědělské půdy v tabulkové a textové části 
vyhodnocení zpracovány a bilancovány jak v zastavěném území obce, tak mimo 
zastavěné území obce. 

 

Eb) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutné prověřit 

  

Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv nebyly stanoveny. 
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Ec) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní 
právo 

  

Požadavky na prověření vymezení nových veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní 
právo nebyly stanoveny. 

 

Dle pokynu v kapitole Ea bodu 2) bude v rámci zpracování návrhu ÚPD  uvedeno do 
souladu se ZÚR ÚK názvosloví VPO a VPS, které vyplývají z nadřazené ÚPD. 
 

 

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

 

V rámci zpracování návrhu změny ÚP bude prověřeno zahrnutí ploch označených 
v platném ÚP jako RI - individuální rekreace - chatové lokality navazujících východně na 

vymezenou lokalitu 9 - Bílé stráně, situovaných na úpatí Mostné hory, do území, v rámci 
kterého bude podmínkou pro rozhodování v území pořízení územní studie a zapsání 
v evidenci územně plánovací činnosti. Respektive podmínka zpracování územní studie bude 

rozšířena z lokality 9 i na zmíněné území s tím, že cílem je stabilizace území využívaného 
k rekreaci. 

 

 

Ee) Požadavky na zpracování variant řešení 
  

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

 

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

  

Návrh změny územního plánu bude odevzdán v počtu 2 tiskových vyhotovení pro 
posouzení návrhu změny územního plánu krajským úřadem a pro společné jednání podle 
ustanovení § 50 stavebního zákona, a dále 1 upravené paré územně plánovací dokumentace 
pro řízení o územním plánu podle § 52 stavebního zákona. Změna územního plánu vydaná 
podle § 54 stavebního zákona bude odevzdána ve 3 tiskových vyhotoveních. 

 

Textová část změny územního plánu a textová část odůvodnění změny územního 
plánu bude zpracována v rozsahu přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

 

Dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ze dne 1.10.1996 
č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu budou návrhy 
jednotlivých lokalit záborů zemědělské půdy v tabulkové a textové části vyhodnocení 
zpracovány a bilancovány jak v zastavěném území obce, tak mimo zastavěné území obce. 
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Výkresy budou zpracovány digitálně nad mapovým podkladem v měřítku katastrální 
mapy (výkres širších vztahů bude zpracován v měřítku ZÚR) a budou vydány v následujících 
měřítcích: 

 

§ grafická část změny územního plánu: 
- výkres základního členění území 1 : 5 000 

- hlavní výkres (vč. měněných dílčích výkresů) 1 : 5 000 

- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 

§ grafická část odůvodnění změny územního plánu: 
- koordinační výkres 1 : 5 000 

- výkres širších vztahů 1 : 100 000 

- výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

 

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

 

Výsledný návrh změny územního plánu bude předán kromě tištěné podoby i na 

datovém nosiči ve formátu *.pdf spolu s elektronickou podobou výkresů ve standardním 
vektorovém formátu (*.dgn, *.dwg nebo *.shp). 

 

Návrh změny územního plánu (textová i grafická část) bude opatřen předtištěným 
„Záznamem o účinnosti“, který bude pořizovatelem doplněn po vydání dokumentace. 
Grafickou podobu „Záznamu o účinnosti“ předá pořizovatel projektantovi v průběhu procesu 
pořizování změny územního plánu. 

 

Projektantem bude následně vypracována grafická část právního stavu územního plánu 
po vydané změně a ta bude odevzdána ve 3 tiskových vyhotoveních, které budou dle potřeby 
obsahovat: 

- výkres základního členění území 
- hlavní výkres (vč. změněných dílčích výkresů) 
- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
- koordinační výkres 

 

Jednotné měřítko pro tyto výkresy bude 1 : 5 000. 
 

Pořizovatel dále požaduje, aby v průběhu prací na návrhu změny územního plánu 
projektant změnu územního plánu v její rozpracovanosti konzultoval s pořizovatelem a 
určeným zastupitelem. 
 

 

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

  

Krajský úřad Ústeckého kraje ve svém stanovisku ze dne 9. 2. 2016 

s č.j. 3912/ZPZ/2015/SEA  konstatuje, že z posouzení obsahu Zprávy o uplatňování územního 
plánu a na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí  provedl zdejší odbor jako příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona o posuzování 
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vlivů na životní prostředí , ve znění pozdějších předpisů zjišťovací řízení podle § 10i odst. 2 
se závěrem, že není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

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

Krajský úřad Ústeckého kraje ve svém stanovisku ze dne 9. 2. 2016 

s č.j. 3912/ZPZ/2015/SEA konstatuje, že z posouzení obsahu Zprávy o uplatňování územního 
plánu Litoměřice a na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona  o posuzování vlivů na 
životní prostředí provedl zdejší odbor jako příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů zjišťovací řízení podle 
§ 10i odst. 2 se závěrem, že 

„upravenou zprávu o uplatňování územního plánu Litoměřice“ 

není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA). 

 

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

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

 

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

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

územního rozvoje ČR ve znění po 1. aktualizaci, se Zásadami územního rozvoje Ústeckého 
kraje a s Územně analytickými podklady Ústeckého kraje a ORP Litoměřice, byly 
zapracovány do kapitoly E. Zprávy. Lze konstatovat, že požadavky uvedené v této kapitole 
zásadně neovlivní koncepci územního plánu. Proto není tato kapitola zpracována.  
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I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních 
dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení 
uplatňování územního plánu zjištěny. 
 

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

 

J. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje. 
 

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

koridorů technické infrastruktury vymezených Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje 
z důvodu realizace předmětné stavby. Požadavek na prověření a případné vypuštění 
zmíněného koridoru je rovněž součástí kapitoly E. (požadavky a podmínky pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR ÚK) Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 

v uplynulém období, která byla projednána a schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje 
v prosinci 2016. 



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

 
Agentura při uplatnění požadavků k zadání ÚP či změny vychází ze zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, z Plánu péče o CHKO ČS 2014-2025, ze studií preventivního hodnocení 
krajinného rázu CHKO ČS, ze zřizovacího výnosu CHKO České středohoří MK ČSR ze dne 
19.3.1976, č.j. 6883/76 a dalších odborných podkladů (biologické průzkumy, apod.). Plán péče o 
CHKO ČS je ve smyslu § 38 odst. 1 zákona odborným a koncepčním dokumentem ochrany přírody a 
slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů, např. územně plánovací dokumentaci. 
 
Řešené území neleží celé v CHKO České středohoří. V souladu s § 25 odst. 2 zákona se 
hospodářské využívání CHKO provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a 
zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. 
Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí. 
 
Ve smyslu § 1 výnosu vydaného MK ČSR pod č. 6883/76 ze dne 19. 3. 1976 o zřízení CHKO České 
středohoří je posláním oblasti ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i 
přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí; k typickým znakům krajiny náleží 
zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, klima krajiny, vegetační kryt a volně 
žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také 
rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. Dle 
§ 2 zřizovacího výnosu se vodní, lesní a zemědělské hospodářství, průmysl, doprava, výstavba a 
rekreace provádějí v souladu s posláním oblasti. 
 
a) Požadavky na rozvoj území obce 
 
Obecně Agentura požaduje do územního plánu uplatnění cílů územního plánování uvedených v § 18 
stavebního zákona s ohledem na § 2 odst. 2, písm. g) zákona, tj. prověření míry veřejného zájmu na 
rozvoji sídla v porovnání s veřejnými zájmy chráněnými zákonem a v této souvislosti stanovení 
podmínek pro hospodárné využití zastavěného území a zajištění ochrany nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků. Nové zastavitelné plochy vymezit pouze v případě, že stávající zastavěné 
a zastavitelné území je s ohledem na vyhodnocený potenciál rozvoje nedostatečné. Určit účelné 
využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch ve smyslu § 18 odst. 4 
stavebního zákona, tj. vyhodnotit faktické využití zastavitelných ploch dle platného územního plánu. 
 
Dále Agentura požaduje 
- v cílech zohlednit ochranu přírody a krajiny na území obce, uchování stávajících přírodních a 
krajinných hodnot, přírodních funkcí krajiny, příp. obnovu jejich narušených částí; 
- zohlednit zásady vyplývající z Preventivního hodnocení krajinného rázu na území CHKO ČS (Löw a 
spol., s.r.o., 2010); 
- zohlednit zásady vyplývající ze studie Chráněná krajinná oblast České středohoří - Hodnocení 
krajinného rázu (Kinský, 2000), tj. respektovat přírodní, kulturní a historické charakteristiky oblastí a 
míst krajinného rázu a diferencovaně přistupovat k rozvoji v jednotlivých oblastech krajinného rázu. 
 
b) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 
uspořádání krajiny) 
- urbanistickou koncepci přizpůsobit dochovanému charakteru sídla resp. jeho částí; 
- podporovat soustředění nové zástavby ve stávajících souvisle zastavěných částech sídla a 
bezprostřední návaznosti na toto území; umístění obce v krajinném kontextu a přírodní podmínky 
místa považovat za zásadní limit pro návrh nových rozvojových ploch; 
- promítnout zásady ochrany krajinného rázu, zpracované v Preventivním hodnocení krajinného rázu 
na území CHKO ČS (Löw a spol., s.r.o., 2010) a ve Studii Chráněná krajinná oblast České středohoří - 
Hodnocení krajinného rázu (Kinský, 2000) do podmínek prostorového uspořádání a podmínek 
ochrany krajinného rázu; 
- podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití stanovit tak, aby 
byl zajištěn soulad nové zástavby s obvyklým uspořádáním ploch v sídle (veřejná prostranství, 
komunikace, velikost pozemků), umístěním objektů (umístění objektů ve vztahu k veřejným 
prostranstvím, komunikacím apod.) a s hmotovým uspořádáním a měřítkem okolní zástavby; pro tyto 
účely doporučuje Správa popsat v kapitole týkající se hodnot území charakter zástavby. 



  

 

 

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

 



ZPRÁVA 

o vyhodnocení p�ipomínek, požadavk� a podn�t� ke 

Zpráv� o uplat�ování 
Územního plánu Litom��ice 

Po�izovatel: M�stský ú�ad Litom��ice - odbor územního rozvoje - ú�ad územního plánování 

Prosinec 2015 



Postup v procesu po�ízení 

Územní plán Litom��ice (dále jen ÚP Litom��ice) byl po�ízen dle stavebního zákona. 
Zastupitelstvo obce Litom��ice vydalo územní plán formou opat�ení obecné povahy dne 22. 
10. 2009 a tento nabyl ú�innosti dne 13. 11. 2009. Po�izovatelem územního plánu byl ú�ad 
územního plánování odboru územního rozvoje M�stského ú�adu Litom��ice. Dne 18. 1. 2011 
nabyla ú�innosti zm�na �.1 územního plánu Litom��ice. Následn� byl vyhotoven právní stav 
po zm�n� �.1. Zm�na �.2 územního plánu Litom��ice nabyla ú�innosti dne 5. 2. 2015.  
V sou�asné dob� probíhá vyhotovení právního stavu po této zm�n�. Sou�asn� neprobíhá 
po�ízení nového územního plánu ani zm�ny stávající platné územn� plánovací dokumentace. 

Zpráva o uplat�ování ÚP Litom��ice (dále jen Zpráva) vychází z ustanovení § 55 odst. 
1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky �. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, 
územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti (dále jen 
vyhláška). V § 55 odst. 1 stavebního zákona je stanoveno, že po�izovatel p�edloží 
zastupitelstvu obce nejpozd�ji do 4 let po vydání územního plánu zprávu o uplat�ování 
územního plánu v uplynulém období. Ve smyslu tohoto ustanovení a na základ� usnesení 
Zastupitelstva m�sta Litom��ice � 96/5/2015 ze dne 9. 4. 2015, p�istoupil po�izovatel ÚP 
Litom��ice ke zpracování zprávy o jeho uplat�ování v uplynulém období. 

Návrh Zprávy doru�il po�izovatel ve�ejnou vyhláškou ze dne 23.10. 2015, �.j. 
0069585/15/ROZ/MK�. Ve�ejná vyhláška se zprávou o uplat�ování územního plánu 
Litom��ice byla vystavena na ú�ední desce  M�stského ú�adu Litom��ice (ode dne 26.10. 
2015), a dále na internetových stránkách M�stského ú�adu Litom��ice 
www.litomerice.cz/cz/uzemni-plany . Dle § 47 odst. 2 stavebního zákona mohl každý do 15 
dn� ode dne doru�ení zprávy o uplat�ování územního plánu Litom��ice ve�ejnou vyhláškou, 
tj. od 10.11.2015 do 25.11.2015 (v�etn�), uplatnit u po�izovatele písemné p�ipomínky. 

Dot�ené orgány, krajský ú�ad, sousední obce a m�sto Litom��ice byly samostatn� obeslány 
oznámením o vystavení zprávy o uplat�ování územního plánu Litom��ice, �.j. 
0069705/15/ROZ/MKo a pod �.j. 0069803/15/ROZ/MK�. Do 30 dn� ode dne obdržení zprávy 
o uplat�ování územního plánu Litom��ice mohly podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního 
zákona dot�ené orgány a krajský ú�ad jako nad�ízený orgán uplatnit u po�izovatele vyjád�ení s 
požadavky na obsah zprávy o uplat�ování územního plánu Litom��ice. V téže lh�t� mohly 
sousední obce uplatnit podn�ty. Po�izovatel všechny upozornil na skute�nost, že k vyjád�ením 
dot�ených orgán� a krajského ú�adu, podn�t�m sousedních obcí a p�ipomínkám uplatn�ným 
po uvedených lh�tách se nep�ihlíží. 

Výsledná verze Zprávy byla p�edložena ZM Litom��ice ke schválení na jednání, které se 
konalo 10.12.2015. ZM vzalo na v�domí vyhodnocení p�ipomínek, požadavk� a podn�t� ke 
Zpráv� o uplat�ování Územního plánu Litom��ice a schválilo že náklady na zm�ny vyvolané 
výhradní pot�ebou navrhovatele na zm�nu ÚP budou dle jejich náro�nosti uhrazeny 
navrhovateli. ZM nicmén� nep�ijalo usnesení o schválení výsledné verze Zprávy o 
uplat�ování Územního plánu Litom��ice a vrátilo ji po�izovateli s pokynem za�azení žádosti 
�. 7 v kapitole D do kapitoly E – Pokyny pro zpracování návrhu zm�ny ÚP. 

Po�izovatel na základ� pokynu upravil Zprávu a její  upravený návrh op�tovn� doru�il 
ve�ejnou vyhláškou ze dne 11.1.2016, �.j. 0001462/16/ROZ/MK�. Ve�ejná vyhláška se 
zprávou o uplat�ování územního plánu Litom��ice byla vystavena na ú�ední desce  M�stského 
ú�adu Litom��ice (ode dne 13.1.2016), a dále na internetových stránkách M�stského ú�adu 



Litom��ice www.litomerice.cz/cz/uzemni-plany . Dle § 47 odst. 2 stavebního zákona mohl 
každý do 15 dn� ode dne doru�ení zprávy o uplat�ování územního plánu Litom��ice ve�ejnou 
vyhláškou, tj. od 28.1.2016 do 11.2.2016 (v�etn�), uplatnit u po�izovatele písemné 
p�ipomínky. 

Dot�ené orgány, krajský ú�ad, sousední obce a m�sto Litom��ice byly samostatn� obeslány 
oznámením o vystavení zprávy o uplat�ování územního plánu Litom��ice, �.j. 
0001693/16/ROZ/MKo a pod �.j. 0001395/16/ROZ/MK�. Do 30 dn� ode dne obdržení zprávy 
o uplat�ování územního plánu Litom��ice mohly podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního 
zákona dot�ené orgány a krajský ú�ad jako nad�ízený orgán uplatnit u po�izovatele vyjád�ení s 
požadavky na obsah zprávy o uplat�ování územního plánu Litom��ice. V téže lh�t� mohly 
sousední obce uplatnit podn�ty. Po�izovatel všechny upozornil na skute�nost, že k vyjád�ením 
dot�ených orgán� a krajského ú�adu, podn�t�m sousedních obcí a p�ipomínkám uplatn�ným 
po uvedených lh�tách se nep�ihlíží. 

Obeslané dot�ené orgány, krajský ú�ad, m�sto Litom��ice a sousední obce: 

��AOPK �R, regionální pracovišt� Ústecko, Michalská 260/14, 412 01 Litom��ice 
��Hasi�ský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litom��ice, �eskolipská 

1997/11, 
��412 01 Litom��ice 
��Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracovišt� Litom��ice, Mírové 

nám�stí 35, 
��412 01 Litom��ice 
��Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, Sebuzínská 38, 403 21 Ústí nad Labem 
��Krajský ú�ad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

− odbor dopravy a silni�ního hospodá�ství 
− odbor kultury a památkové pé�e 
− odbor územního plánování a stavebního �ádu 
− odbor životního prost�edí a zem�d�lství 

��M�stský ú�ad Litom��ice, Peka�ská 2, 412 01 Litom��ice 
− odbor kultury, školství, sportu a památkové pé�e  
− odbor životního prost�edí 

��M�stský ú�ad Litom��ice, Topol�ianská 447/1, 412 01 Litom��ice 
− odbor dopravy a silni�ního hospodá�ství 

��Ministerstvo dopravy �R, odbor strategie, náb�eží L. Svobody 12/1222, PO BOX 9, 
110 15 Praha 1 

��Ministerstvo kultury �R, Maltézské nám�stí 471/1, 11811 Praha 1 
��Ministerstvo pr�myslu a obchodu �R, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
��Ministerstvo životního prost�edí �R, odbor výkonu státní správy IV, Mírové nám�stí 

3129/36, 
��400 01 Ústí nad Labem 1 
��Ministerstvo životního prost�edí �R, odbor pé�e o krajinu, Vršovická 65, 110 10 

Praha 10 
��Ministerstvo obrany �R – Odd�lení ochrany územních zájm� Praha, Sekce 

ekonomická a majetková, Hradební 12/772, P. O. BOX 45, 110 05 Praha 1 – Staré 
M�sto  

��Obvodní bá�ský ú�ad pro území kraje Ústeckého, U m�sta Chersonu 1429, 434 61 
Most 

��Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Ústecký kraj, W. Churchilla 12, 



��400 01 Ústí nad Labem 
��Státní pozemkový ú�ad, Velká Krajská 1, 412 01 Litom��ice 
��Státní ú�ad pro jadernou bezpe�nost, Senovážné nám�stí 1585/9, 11000 Praha 1 

��M�sto Litom��ice, Mírové nám�stí 15/7, 412 01 Litom��ice 

��M�sto Terezín, Nám�stí �SA 179, 411 55 Terezín 
��Obec Mlékojedy, Mlékojedy 41, 412 01 Litom��ice 
��Obec Žalhostice, Žalhostice 120, 411 01 Žalhostice 
��Obec Michalovice, Michalovice 44, 412 01 Litom��ice 
��Obec Malí�, Malí� 12, 412 01 Litom��ice 
��Obec Kamýk, Kamýk 65, 412 01 Litom��ice 
��Obec Mi�ejovice, Mi�ejovice 13, 412 01 Litom��ice 
��Obec Hlinná, Hlinná 53, 412 01 Litom��ice 
��Obec Žitenice, Poho�anská 118, 411 41 Žitenice 
��Obec Trnovany, Trnovany 37, 412 01 Litom��ice 
��Obec K�ešice, Nádražní 84, 411 48 K�ešice 

1) V zákonem stanovené lh�t� podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 
30 dn� ode dne obdržení zprávy o uplat�ování ÚP se souhlasn� a bez požadavk�
vyjád�ily tyto dot�ené orgány: 

��Státní pozemkový ú�ad, doru�eno dne 12.1.2016 DS a zapsáno pod �.j. 2146/16/ROZ

��Krajský ú�ad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silni�ního hospodá�ství, doru�eno dne 
12.1.2016 a zapsáno pod �.j. 2182/16/ROZ

��Hasi�ský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litom��ice, doru�eno DS 
dne 21.1.2016 a zapsáno pod �.j. 4576/16/ROZ.

��M�stský ú�ad Litom��ice, odbor životního prost�edí, doru�eno poštou dne 22.1.2016 a 
zapsáno pod �.j. 4861/16/ROZ

Ochrana p�írody a krajiny
Odpadové hospodá�ství

��Krajský ú�ad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního �ádu, doru�eno 
DS dne 22.1.2016 a zapsáno pod �.j. 5116/16/ROZ

„KÚ ÚK UPS ve svém vyjád�ení ze dne 4. 11. 2015 – JID 156160/2015/KUUK 
uvedl požadavky na obsah zm�ny ÚP, které vyplývají z Politiky územního rozvoje 
�eské republiky, ve zn�ní Aktualizace �. 1 (aPÚR) a Zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje (ZÚR ÚK). Konstatujeme, že do p�edloženého návrhu zprávy o 
uplat�ování byly dopln�ny všechny naše požadavky uvedené ve výše zmín�ném 
vyjád�ení.  
KÚ ÚK UPS tedy neuplat�uje žádné nové požadavky na obsah zm�ny ÚP.“ 

Uvedené konstatování je vzato na v�domí.

��Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, doru�eno DS 1.2.2016 a zapsáno pod �.j. 
6918/16/ROZ

„K návrhu zprávy o uplat�ování ÚP Litom��ice, upraveného v lednu 2016 na 
základ� po�adavku Zastupitelstva m�sta Litom��ice, nejsou v souladu s § 47 odst. 



2) v návaznosti na § 55 zákona �. 183/2006 Sb., v pozd�jším zn�ní, z hlediska 
zájm� orgánu ochrany ve�ejného zdraví požadavky.“

Uvedené konstatování je vzato na v�domí.

��Krajský ú�ad Ústeckého kraje - odbor životního prost�edí a zem�d�lství, doru�eno DS 
dne 4.2.2016  a zapsáno pod �.j. 8074/16/ROZ

Ochrana ovzduší 
„… nemá k návrhu Zprávy o uplat�ování územního plánu Litom��ice z hlediska 
ochrany ovzduší p�ipomínek“ 

Uvedené konstatování je vzato na v�domí. 

Ochrana p�írody a krajiny
„Z hlediska ochrany p�írody a krajiny nemáme k p�edložené dokumentaci 
p�ipomínky.“ 
„Na území CHKO �eské St�edoho�í je k vyjád�ení, v�etn� stanoviska podle §45i 
zákona o ochran� p�írody a krajiny, p�íslušná správa CHKO se sídlem v 
Litom��icích.“ 

Uvedené konstatování je vzato na v�domí. Správa CHKO uplatnila vyjád�ení doru�ené 
dne 11.2.2016 a zapsané pod �.j. 9887/16/ROZ a podle §45i zákona pak doru�ené dne 
4.2.2016 a zapsané pod �.j. 8217/16/ROZ. 

Vodní hospodá�ství
„…nemá ke Zpráv� o uplat�ování územního plánu 
Litom��ice p�ipomínky.“ 

Uvedené konstatování je vzato na v�domí. 

„Upozor�ujeme na skute�nost, že v roce 2013 byly zpracovány mapy 
povod�ového nebezpe�í a povod�ových rizik, které vyjad�ují míru nebezpe�í a 
rizika, které vyplývají z povodní. Povod�ové riziko, které vychází z t�chto map, je 
uvedeno v seznamu limit� využití území, který vydal Ústav územního rozvoje jako 
podklad pro zpracování územn� plánovací dokumentace. Obce tyto mapy mají 
postupn� do roku 2020 zapracovat do svých územních plán�. Uvedené mapy jsou 
k dispozici na webu - http://cds.chmi.cz/. 
Dále upozor�ujeme, že byla zpracována aktualizace záplavového území Labe �.km 
726,6 – 826,6 (Labe na území Ústeckého kraje) a Oh�e �.km 5,336 – 30,600 
(železni�ní most Bohušovice nad Oh�í – K�esín) a v sou�asné dob� probíhají v 
t�chto v�cech na základ� návrhu správce toku nové stanovení záplavového území.„ 

Výše uvedené upozorn�ní je vzato po�izovatelem na v�domí. Do kapitoly Ea) bodu 3) byl 
již v rámci vyhodnocení p�edchozího �ízení o návrhu dopln�n text „P�i zpracování návrhu 
ÚPD budou respektovány hodnoty a limity evidované v ÚAP ORP Litom��ice.“ 

Posuzování vliv� na životní prost�edí
„Krajský ú�ad Ústeckého kraje jako p�íslušný ú�ad z hlediska posuzování vliv�
koncepce na životní prost�edí dle zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na 
životní prost�edí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen zákon), sd�luje, že 
stanovisko ke zpráv� o uplat�ování územního plánu Litom��ice bude vydáno 
samostatn�.“

Uvedené konstatování je vzato na v�domí. Zmín�ný dot�ený orgán uplatnil stanovisko dle 
uvedeného zákona 100/2001 Sb., které bylo doru�eno DS dne 9.2.2016 a zapsáno pod �.j. 
9188/16/ROZ.



��Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, doru�eno DS dne 5.2.2016 a zapsáno pod 
�.j. 8355/16/ROZ

„Správní orgán nemá námitky k návrhu „Zprávy o uplat�ování územního plánu 
Litom��ice““ 

Uvedené konstatování je vzato na v�domí.

��Ministerstvo kultury �R, doru�eno DS dne 10.2.2016 zapsáno pod �.j. 9762/16/ROZ 

„Ve v�ci Zprávy o uplat�ování ÚP Litom��ice v uplynulém období Ministerstvo 
kultury vydalo vyjád�ení �. j. MK 71032/2015 OPP ze dne 23. 11. 2015, které 
z�stává i nadále v platnosti.“ 
„Lokality dopln�né do upraveného zadání se nenachází na území MPR Litom��ice 
ani OP MPR. Zájmy státní památkové pé�e tak nebudou dot�eny.“ 
„Z hlediska zájmu státní památkové pé�e nemá Ministerstvo kultury k dopln�né 
Zpráv� o uplat�ování ÚP Litom��ice další zásadní p�ipomínky.“ 

Uvedené konstatování je vzato na v�domí. Vyjád�ení uplatn�né dne 23.11.2015 bylo 
v souladu s p�íslušnými ustanoveními stavebního zákona vyhodnoceno a respektováno. 

2) V zákonem stanovené lh�t� podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 
30 dn� ode dne obdržení zprávy o uplat�ování ÚP uplatnily ve svých vyjád�eních 
požadavky tyto dot�ené orgány a krajský ú�ad jako nad�ízený orgán: 

��Ministerstvo pr�myslu a obchodu �R, doru�eno DS dne 28.1.2016 pod �.j. 
6352/16/ROZ 

„Požadujeme respektovat podle ustanovení § 15 odst. 1 horního zákona a § 13 
odst. 1 zákona o geologických pracích výhradní ložisko Želetice. Nesouhlasíme 
s nekoncep�ní poznámkou pod citací 3. aktualizace ÚAP: „Vhodnými nástroji 
chránit území kraje p�ed otvírkou nových ložisek v území s jejich koncentrovaným 
výskytem.“ 

Uvedené bere po�izovatel na v�domí i p�esto, že bylo stanovisko doru�eno po stanovené 
lh�t� nebo� následný požadavek na dopln�ní textu zprávy již byl sou�ástí vyhodnocení 
stanovisek DO obdržených ve lh�t�. Do kapitoly Ea) bodu 3) byl již v rámci vyhodnocení 
p�edchozího �ízení o návrhu dopln�n text „P�i zpracování návrhu je t�eba respektovat 
hodnoty a limity evidované v ÚAP ORP Litom��ice.“. „Poznámka“ pod citací uvedenou 
výše je úkolem pro �ešení v ÚPD vyplývající z krajských ÚAP po 3. aktualizaci, p�i�emž 
úkol byl p�evzán a vyhodnocen. P�ipomínka by tedy m�la být namí�ena p�ímo na ÚAP 
Ústeckého kraje a nikoliv na ÚPD po�izovanou pro M�sto Litom��ice.

��Ministerstvo obrany �R – Odd�lení ochrany územních zájm� Praha, Sekce 
ekonomická a majetková, doru�eno DS dne 29.1.2016 a zapsáno pod �.j. 
6738/16/ROZ 

„ …souhlasí s p�edloženou „Zprávou o uplat�ování územního plánu Litom��ice. 
Jelikož schválený návrh zprávy bude podkladem pro zpracování zm�ny územního 
plánu Litom��ice, Ministerstvo obrany uplat�uje požadavek na zapracování limit�
a zájm� Ministerstva obrany do textové a grafické �ásti návrhu této zm�ny: 



- zájmové území MO �R (jev 114), které je nutno respektovat podle ustanovení § 
175 odst. 1 zákona �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu. 
- jev 082 ( komunika�ní vedení), který je nutno respektovat podle ustanovení § 
175 odst. 1 zákona �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu. „ 

Projektant pro p�ípadné zpracování obdrží údaje vyplývající z ÚAP, v�etn� poskytnutých 
dat a je povinen je ve zpracovávané územn� plánovací dokumentaci respektovat, nebo�
toto vychází z platné legislativy. Uvedený požadavek je tak vzat na v�domí pro zpracování 
návrhu, ale jeho zanesení do kapitoly s pokyny pro zpracování návrhu je bezp�edm�tné. 
Do kapitoly Ea odst. 1 tak byl již v rámci vyhodnocení p�edchozího �ízení dopln�n obecn�
text „P�i zpracování návrhu ÚPD budou respektovány hodnoty a limity evidované v ÚAP 
ORP Litom��ice. 

„Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona �. 183/2006 Sb., viz p�íloha 
“Vyjmenované druhy staveb”. 
VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB, pro které je k vydání územního 
rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením § 175 zákona 
�.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko SEM 
Praha. 
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chrán�ném území nebo  
o ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železni�ních tratí, vle�ek a nakládacích 
ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silni�ní sít� I.-II. t�ídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letiš� všech druh�, v�etn� jejich ochranných 
pásem a p�idružených objekt� a za�ízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvod� elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dol�, lom� s použitím elektrického 
rozn�tu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunika�ních za�ízení vyza�ující 
elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysíla�e, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunika�ních sítí, radioreléová stanice, radioloka�ní, 
radionaviga�ní, telemetrická za�ízení) v�etn� jejich anténních systém� a nosi�� (i 
t�ch, jejich stavba je povolována na základ� oznámení) a požadovaných 
ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objekt�, konstrukcí a za�ízení vyšších než 30 metr�
nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otev�eném terénu. 
8) Výstavba v�trných a fotovoltaických elektráren MO �R si vyhrazuje právo 
zm�nit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy A�R.“ 

Požadavek na dodržení uvedeného ustanovení je vzat na v�domí, pro po�ízení návrh 
územn� plánovací dokumentace je však bezp�edm�tný, nebo� se týká až následujících 
�ízení.

��Krajský ú�ad Ústeckého kraje - odbor životního prost�edí a zem�d�lství, doru�eno DS 
dne 4.2.2016  a zapsáno pod �.j. 8074/16/ROZ 



Ochrana zem�d�lského p�dního fondu
„v souladu se zásadami plošné ochrany zem�d�lského p�dního fondu dle § 4 
zákona. Vyhodnocení d�sledk� navrhovaného �ešení územn� plánovací 
dokumentace na zem�d�lský p�dní fond obsahov� zpracovat v souladu s 
ustanovením § 3 odstavc� 1, 2 a 3 vyhlášky �. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
n�které podrobnosti ochrany zem�d�lského p�dního fondu (dále jen vyhlášky), a 
p�ílohou �. 3 k vyhlášce.“ 

Obecný požadavek na respektování konkrétních ustanovení zákona 334/1992 Sb., je vzato 
na v�domí. P�i zpracování a po�izování územn� plánovací dokumentace je t�eba 
respektovat stávající legislativu. Uvedený požadavek je tedy vyhodnocen jako 
bezp�edm�tný a nebude do kapitoly s pokyny pro zpracování návrhu územn� plánovací 
dokumentace zapracován. 

„dle Metodického pokynu Ministerstva životního prost�edí ze dne 1.10.1996 �.j. 
OOLP/1067/96 k odnímání p�dy ze zem�d�lského p�dního fondu. Návrhy 
jednotlivých lokalit zábor� zem�d�lské p�dy budou v tabulkové a textové �ásti 
vyhodnocení zpracovány a bilancovány jak v zastav�ném území obce, tak mimo 
zastav�né území obce.“ 

Požadavek na vyhodnocení zpracování a bilancování návrh� jednotlivých lokalit zábor�
zem�d�lské p�dy jak v zastav�ném území obce, tak mimo zastav�né území obce bude 
dopln�n do p�íslušné �ásti pokyn� pro zpracování návrhu územn� plánovací dokumentace. 

„Návrh ploch, které p�edstavují zábor pozemk� zem�d�lského p�dního fondu, 
musí být v souladu s § 5 odst. 1 zákona od�vodn�n.“ 

Obecný požadavek na respektování konkrétních ustanovení zákona 334/1992 Sb., je vzato 
na v�domí. P�i zpracování a po�izování územn� plánovací dokumentace je t�eba 
respektovat stávající legislativu. Uvedený požadavek je tedy vyhodnocen jako 
bezp�edm�tný a nebude do kapitoly s pokyny pro zpracování návrhu územn� plánovací 
dokumentace zapracován. 

Státní správa les�
„Zpracovatelé dokumentace jsou povinni dodržet ustanovení lesního zákona a 
v návrhu územního plánu v souladu s § 14 lesního zákona, vyhodnotit dot�ení 
pozemk� ur�ených k pln�ní funkcí lesa a ochranného pásma lesa.“

Obecný požadavek na respektování legislativy je vzat na v�domí. P�i zpracování a 
po�izování územn� plánovací dokumentace je t�eba respektovat stávající legislativu. 
Uvedený požadavek je tedy vyhodnocen jako bezp�edm�tný a nebude do kapitoly s pokyny 
pro zpracování návrhu územn� plánovací dokumentace zapracován. Požadavek na 
vyhodnocení dot�ení pozemk� ur�ených k pln�ní funkcí lesa a ochranného pásma lesa je 
vzat na v�domí. Obsahem od�vodn�ní územn� plánovací dokumentace je dle vyhlášky 
500/2006 Sb., mimo jiné i kapitola Vyhodnocení p�edpokládaných d�sledk� navrhovaného 
�ešení na zem�d�lský p�dní fond a pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa. 

„Zárove� upozor�ujeme na fakt, že územní plán nerozlišuje plochy se zp�sobem 
využití odpovídající pozemk�m ur�ených k pln�ní funkcí lesa p�esto, že se tyto 
pozemky v území vyskytují. Nejsou tedy ani vyzna�eny jevy ÚAP – ochranné 
pásmo 50m od lesa.“ 

Po�izovatel prov��il výše uvedené a konstatuje, že platný územní plán vymezuje plochy 
lesa a to v�etn� ochranného pásma.



��Agentura ochrany p�írody a krajiny �R, regionální pracovišt� Ústecko, odd�lení 
Správa CHKO �eské st�edoho�í, doru�eno DS dne 11.2.2016 a zapsáno pod �.j. 
9887/16/ROZ

„Lokalita p.p.�. 948/19 v k.ú. Pokratice (obr. D1) pro výstavbu rodinných dom�: 
plocha je v odtržené poloze od stávající zástavby, zasahuje do nadregionálního 
biokoridoru K13, zám�r je ukázkou fragmentace volné krajiny up�ednost�ování 
soukromého zájmu p�ed ve�ejným. Tímto se zám�r dostává do konfliktu s PÚR ve 
zn�ní Aktualizace �. 1(bod 20 a 20a) se ZÚR UK a s § 12 zákona vytvá�ením 
suburbánních struktur vedoucích k negativní zm�n� krajinné matrice, tedy i 
krajinného rázu.“ 

Uvedené bere po�izovatel na v�domí. Výše uvedené zám�ry na zm�nu platné ÚPD nejsou 
sou�ástí kapitoly E zprávy. Ta tedy neobsahuje pokyny pro prov��ení uvedených zám�r� v 
rámci návrhu ÚPD.

„Lokalita Bílé strán� v k. ú. Pokratice p.p.�. 1166/2, 1166/3, 1166/4, 1166/5 a 
1232/7, 1232/8, 1232/30, 1232/52 (viz obr. D6) pro výstavbu rodinných dom�: 
pozemky jsou odtržené od stávající bytové zástavby, vybíhají do krajiny, do 
bezprost�ední blízkosti I. zóny CHKO a Evropsky významné lokaity (EVL) Bílé 
strán� u Litom��ic, CZ04204129, z velké �ásti zasahují do RBC 1269 Bílé strán�. 
P�edm�tné pozemky byly již jednou (necelé 4 roky – 6/2004 – 2/2008) sou�ástí 
zastavitelného území. Z d�vod� zjišt�ní nových 
skute�ností v rámci p�írodov�dných pr�zkum� v procesu vyhlašování soustavy 
Natura 2000, bylo toto území vyhodnoceno z pohledu ochrany p�írody jako velmi 
cenné. Proto bylo p�i zadání nového ÚP vyjmuto z ploch zastavitelných a nov�
za�azeno do ploch p�írodních. Nová výstavba by p�edstavovala ohrožení cenných 
biotop�, následný provoz rodinných dom� by nep�ízniv� ovliv�oval biotu I. zóny a 
EVL v blízkosti lokality. Lze konstatovat, že zám�r je v rozporu s § 50 zákona, 
základní podmínky ochrany zvlášt� chrán�ných živo�ich� (viz. neud�lení výjimky 
rozhodnutím �.j. SR/0233/CS/2014-14 ze dne 16.4. 2015). 

V rámci posouzení vlivu zám�ru na EVL dle § 45i zákona, byl v pr�zkumech 
hodnocen pouze vliv na hlavní p�edm�ty ochrany EVL a jako dot�ený byl 
identifikován p�ástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria). V EVL je však 
zaznamenán výskyt dalších ohrožených druh� hmyzu, z nichž je t�eba zmínit siln�
ohrožený druh lišaje pupalkového (Proserpinus proserpina) jako jedno ze dvou 
míst výskytu v �R. Na všechny hmyzí zástupce by m�lo nep�íznivý vliv p�iblížení 
sv�telného zne�išt�ní k Bílým stráním. Zde upozor�ujeme, že dosud nebyl 
proveden odborný pr�zkum entomofauny, která má tendenci p�ilétat na sv�tlo, jak 
vyplývá z požadavk� zjiš�ovacího �ízení Krajského ú�adu Ústeckého kraje (�.j. 
2265/ZPZ/2013). Nelze opomenout ani další negativní vlivy související s 
výstavbou, jako je možné ší�ení geograficky nep�vodních druh� a zvýšená zát�ž 
území p�ílišnou návšt�vností, nebezpe�ím skládek apod.“

Z d�vodu významných zm�n v území schválilo Zastupitelstvo m�sta Litom��ice na 
svém zasedání dne 4. 11. 2004 po�ízení nového územního plánu, p�i�emž návrh zadání 
po�izované územn� plánovací dokumentace �ešil mimo jiné i nadále zájmovou lokalitu s 
tím, že bude zachováno její funk�ní využití vyplývající ze Zm�ny �. 2 územního plánu obcí 
Litom��ice – Mlékojedy. V rámci projednání návrhu zadání uplatnila Správa CHKO 



�eské St�edoho�í ve svém stanovisku požadavek na posouzení vlivu územního plánu, 
potažmo dané lokality, na evropsky významnou lokalitu „Bílé strán�“ s od�vodn�ním, že 
dle sou�asného stupn� poznání nelze tento vliv vylou�it. Tento požadavek byl zahrnut mezi 
pokyny pro zpracování konceptu územního plánu. P�i projednávání zpracovaného 
konceptu vyslovila Správa CHKO �eské St�edoho�í nesouhlasné stanovisko ke 
zpracovanému hodnocení SEA (Posuzování vliv� koncepcí na životní prost�edí) ve vazb� k 
lokalit� „Bílé strán�“. Z tohoto d�vodu bylo svoláno dohodovací �ízení, které se 
uskute�nilo ve dnech 17. 1. 2008, 25. 1. 2008 a 4. 2. 2008 za ú�asti zástupc� Správy 
CHKO �eské St�edoho�í a po�izovatele. V záv�ru tohoto dohodovacího �ízení bylo 
konstatováno, že p�edm�tná lokalita (v konceptu územního plánu ozna�ená �íslem 10, viz 
obr. D.9 Zprávy) bude z návrhu na základ� požadavku dot�eného orgánu z územního 
plánu vypušt�na bez náhrady. 
Z opakovaného projednání Zprávy, kde byla do kapitoly E – Pokyny pro zpracování 
návrhu zm�ny územního plánu v rozsahu zadání zm�ny dopln�n požadavek vyplývající 
z žádosti �. 7 vyplynulo, že p�estože byl tento zám�r v uvedené kapitole za�azen, byla 
projednávaná Zpráva vyhodnocena dot�enými orgány z hlediska § 45i zákona o ochran�
p�írody a krajiny s výsledkem, že u zám�ru lze vylou�it významný vliv, a� již samostatn� �i 
ve spolup�sobení s jinými známými zám�ry �i koncepcemi, na p�íznivý stav p�edm�t�
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) a pta�ích oblastí. 
Z toho lze tedy vyvodit, že pro tento konkrétní zám�r na rozdíl od po�ízení Územního 
plánu Litom��ice (ú�innost 13.11.2009) pominul d�vod pot�eby posouzení dokumentace 
z hlediska vliv� na životní prost�edí. Vzhledem k tomu, že uvedená lokalita byla již 
obsažena v p�edchozí územn� plánovací dokumentaci a vzhledem k tomu, že se nyní jedná 
o její zásadn� zmenšenou �ást, došel po�izovatel ve spolupráci s ur�eným zastupitelem 
k záv�ru, že i s ohledem na to, že žádost �. 7 byla do kapitoly E Zprávy dopln�na na 
základ� požadavku ZM Litom��ice, bude tento zám�r prov��en v návrhu zm�ny s tím, že 
k tomuto konkrétnímu požadavku bude dopln�n text „s ohledem na stávající hodnoty a 
limity v území“.   

„Agentura akceptuje následující vymezené zastavitelné a p�estavbové lokality: 
- k.ú. Litom��ice Žernosecká ul. (obr. D5) 
- k.ú. Litom��ice pod Mostnou horou, kde požadujeme zpracování studie v�etn�
ploch navazujících, se 
stanovením regulativ� zohled�ujících p�írodní a krajiná�ský charakter lokality 
(nap�. zástavba, adaptace, 
p�ístavby, nástavby pouze v nižší výškové hladin� území, apod.) (obr. D10) 
- k.ú. Litom��ice pod Husovou ul. (obr. D12)“ 

Uvedené je vzato na v�domí.

3) V zákonem stanovené lh�t� (nejpozd�ji 7 dní p�ed uplynutím lh�ty stanovené 
dot�eným orgán�m) podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona doru�il 
p�íslušný orgán ochrany p�írody a krajiny stanovisko podle § 45i zákona o 
ochran� p�írody a krajiny:

��Agentura ochrany p�írody a krajiny �R, regionální pracovišt� Ústecko, odd�lení 
Správa CHKO �eské st�edoho�í, doru�eno DS dne 4.2.2016 a zapsáno pod �.j. 
8217/16/ROZ

„Agentura ochrany p�írody a krajiny �R, regionální pracovišt� Ústecko, odd�lení 
Správa CHKO �eské st�edoho�í (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany p�írody 
podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) p�íslušný dle ust. § 78 odst. 1 zákona �. 



114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen 
„zákon“), k žádosti Odboru územního rozvoje M�sta Litom��ice (dále jen 
„p�edkladatel“), doru�ené dne 11. I. 2016, vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona 
toto: 

STANOVISKO 
U zám�ru lze vylou�it významný vliv, a� již samostatn� �i ve spolup�sobení 
s jinými známými zám�ry �i koncepcemi, na p�íznivý stav p�edm�t� ochrany 
nebo celistvost evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) a pta�ích 
oblastí.

OD	VODN
NÍ 
Agentura ve svém stanovisku dle § 45i zákona vyhodnotila pouze podn�ty, které 
jsou na území Chrán�né krajinné oblasti �eské st�edoho�í (k.ú. Litom��ice a k.ú. 
Pokratice). Upravené zn�ní návrhu Zprávy o uplat�ování ÚP Litom��ice za 
uplynulé období obsahuje vedle vyhodnocení platného územního plánu rovn�ž 
vyhodnocení podaných žádostí na zm�nu územního plánu. 
P�edkladatel oznámil zahájení opakovaného �ízení o návrhu Zprávy o uplat�ování 
územního plánu Litom��ice v uplynulém období v upravené verzi dle usnesení �. 
225/2015 z jednání ZM ze dne 10. 12. 2015. Znovu bylo provedeno posouzení 
možného vlivu zám�ru pozemk� parc. �. 1166/2, 1166/3, 1166/4, 1166/5, 1232/7, 
1232/30, 1232/52 vše v k.ú. Pokratice na nejbližší evropsky významnou lokalitu 
(EVL) Bílé strán� u Litom��ic, CZ04204129. Jak bylo zmín�no již v p�edchozím 
stanovisku Agentury SR/1730/CS/2015-2, p�ípadná výstavba rodinných dom� by 
p�ilehlé p�írodní prost�edí, které je sou�ástí EVL, bezpochyby ovlivnila. Šlo by 
p�edevším o sv�telné zne�išt�ní (zát�ž z hlediska druh� hmyzu chrán�ných 
evropskou i národní legislativou), možné ší�ení geograficky nep�vodních druh� a 
zvýšenou zát�ž území (návšt�vnost, skládky apod.) související se zkapacitn�ním 
p�ístupové cesty. Ze zmín�ných vliv� je však v rámci posuzování vlivu zám�ru na 
p�íznivý stav p�edm�tu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 
(zpracováno Mgr. Volfem a Ing. Mgr. Kladysem) vyhodnocen pouze vliv 
sv�telného zne�išt�ní na p�ástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria). 
Záv�rem hodnocení je mírn� negativní vliv. Další p�edm�ty ochrany, st�eví�ník 
pantoflí�ek (Cypripedium calceolus), stanovišt� suchých trávník�, vegetace 
silikátových skal a prioritní stanovišt� jasanovo-olšových luh�, nejsou dle 
hodnocení zám�rem dot�eny. Agentura proto v nových souvislostech došla k 
záv�ru, který je uveden ve výroku tohoto stanoviska, a další možné negativní vlivy 
na p�írodní prost�edí a druhy, které nejsou p�edm�tem ochrany dot�ené EVL, bude 
�ešit samostatn�. 
Ostatních požadavky na zm�nu ÚP s ohledem na jejich vzdálenost, charakter, 
lokalizaci v již urbanizovaném území a následný provoz nemají potenciál 
významného vlivu na soustavu Natura 2000. 
Jiné stavby, zám�ry �i koncepce, které by ve spojení s p�edloženým zám�rem 
mohly mít potenciál významného vlivu na EVL, nejsou z území CHKO �eské 
st�edoho�í správnímu orgánu známé. Pta�í oblast se na území CHKO �eské 
st�edoho�í nenachází.“

Uvedené stanovisko je vzato na v�domí s výsledkem, že lze vylou�it u zám�r� možný vliv 
na p�íznivý stav p�edm�t� ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (dále jen 
„EVL“) a pta�ích oblastí.

��Krajský ú�ad Ústeckého kraje - odbor životního prost�edí a zem�d�lství, doru�eno DS 
dne 4.2.2016  a zapsáno pod �.j. 8074/16/ROZ



„Krajský ú�ad Ústeckého kraje, odbor životního prost�edí a zem�d�lství jako 
dot�ený orgán ochrany p�írody a krajiny p�íslušný k vydávání stanovisek k 
územním plán�m podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona �. 114/1992 Sb., o ochran�
p�írody a krajiny, uvádí následující: 
Z hlediska ochrany p�írody a krajiny nemáme k p�edložené dokumentaci 
p�ipomínky. Známé zám�ry a požadavky pro po�ízení zm�ny územního plánu 
nezasahují na lokality soustavy Natura 2000 a zvlášt� chrán�ná území v p�sobnosti 
Krajského ú�adu Ústeckého kraje (mimo CHKO �eské st�edoho�í), nebude dot�en 
územní systém ekologické stability na regionální úrovni. Vzhledem k tomu, že v 
opakovaném projednání zprávy o uplat�ování územního plánu nedošlo k žádné 
zm�n� na území mimo CHKO �eské St�edoho�í, z�stává v platnosti stanovisko z 
hlediska možného ovlivn�ní lokalit soustavy Natura 2000, vydané dne 9. 11. 2015 
pod �.j. 3675/ZPZ/2015. 
Na území CHKO �eské St�edoho�í je k vyjád�ení, v�etn� stanoviska podle §45i 
zákona o ochran� p�írody a krajiny, p�íslušná správa CHKO se sídlem v 
Litom��icích.“ 

Uvedené konstatování je vzato na v�domí. Stanovisko vydané dne 9.11.2015 s výsledkem, 
že lze vylou�it, že koncepce „Zpráva o uplat�ování územního plánu Litom��ice“ m�že mít 
samostatn� �i ve spojení s jinými významný vliv na p�íznivý stav p�edm�t� ochrany nebo 
celistvost evropsky významných lokalit nebo pta�ích oblastí v územní p�sobnosti 
Krajského ú�adu Ústeckého kraje, mimo území CHKO �eské st�edoho�í.“, bylo 
respektováno.

4) V zákonem stanovené lh�t� podle ustanovení § 47 odst. 3 stavebního zákona 
doru�il krajský ú�ad jako p�íslušný ú�ad stanovisko, zda má být návrh územního 
plánu posuzován z hlediska vliv� na životní prost�edí podle § 10i zákona o 
posuzování vliv� na životní prost�edí: 

��Krajský ú�ad Ústeckého kraje - odbor životního prost�edí a zem�d�lství, doru�eno DS 
dne 9.2.2016  a zapsáno pod �.j. 9188/16/ROZ 

„Krajský ú�ad Ústeckého kraje, odbor životního prost�edí a zem�d�lství, obdržel 
dne 11. 1. 2016 upravenou zprávu o uplat�ování územního plánu Litom��ice a 
vyhodnocení podaných žádostí na zm�nu územního plánu podle § 47 odst. 2 
zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
Krajský ú�ad dále obdržel stanovisko krajského ú�adu dle § 45i zákona �. 
114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen 
„zákon o ochran� p�írody a krajiny“), jako v�cn� i místn� p�íslušného orgánu 
ochrany p�írody dle ustanovení § 77a zákona o ochran� p�írody a krajiny. Z 
hlediska ochrany p�írody a krajiny nemá k p�edložené dokumentaci p�ipomínky. 
Známé zám�ry a požadavky pro po�ízení zm�ny územního plánu nezasahují na 
lokality soustavy Natura 2000 a zvlášt� chrán�ná území v p�sobnosti Krajského 
ú�adu Ústeckého kraje (mimo CHKO �eské st�edoho�í), nebude dot�en územní 
systém ekologické stability na regionální úrovni. Vzhledem k tomu, že 
v opakovaném projednání zprávy o uplat�ování územního plánu nedošlo k žádné 
zm�n� na území mimo CHKO �eské St�edoho�í, z�stává v platnosti stanovisko z 
hlediska možného ovlivn�ní lokalit soustavy Natura 2000, vydané dne 9. 11. 2015 
pod �.j. 3675/ZPZ/2015 Dále obdržel stanovisko správy chrán�né krajinné oblasti 



dle § 45i zákona o ochran� p�írody a krajiny, jako v�cn� i místn� p�íslušného 
orgánu ochrany p�írody dle ustanovení § 78 zákona o ochran� p�írody a krajiny. V 
uvedeném stanovisku orgán ochrany p�írody konstatoval, že lze vylou�it 
významný vliv, a� již samostatn� �i ve spolup�sobení s jinými známými zám�ry �i 
koncepcemi, na p�íznivý stav p�edm�t� ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit. 
Z posouzení obsahu Zprávy o uplat�ování územního plánu a na základ� kritérií 
uvedených v p�íloze �. 8 zákona provedl zdejší odbor jako p�íslušný orgán podle § 
22 písm. b) zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen zákon) zjiš�ovací �ízení podle § 10i odst. 2 se 
záv�rem, že „upravenou zprávu o uplat�ování územního plánu Litom��ice“ 
není nutno posoudit z hlediska vliv� na životní prost�edí (SEA).“ 

Uvedené stanovisko je vzato na v�domí s výsledkem, že upravenou zprávu o uplat�ování 
územního plánu Litom��ice“není nutno posoudit z hlediska vliv� na životní prost�edí 
(SEA).

5) V zákonem stanovené lh�t� podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 
30 dn� ode dne obdržení zprávy o uplat�ování ÚP uplatnily podn�ty tyto 
sousední obce:

��Obec Hlinná, doru�eno poštou dne 8.2.2016 a zapsáno pod �.j. 8550/16/ROZ
„Obec Hlinná ve svém Strategickém rozvojovém plánu pro období 2015 – 2020, 
p�ijatém zastupitelstvem obce v roce 2015, a také ve svém návrhu nového 
územního plánu, který se sou�asn� projednává, klade d�raz mj. na propojení 
komunikacemi mezi katastr, na propustnost krajiny a zvýšení turistického ruchu 
v k.ú. Hlinná, Lbín a Tlu�e�. 

V této souvislosti registruje Obecní ú�ad Hlinná p�ipomínky ob�an� ke ztížené 
propustnosti pro p�ší sm�rem do Pokratic. Jedná se olokalitu Pokratice škola (dnes 
Léka�ský d�m) sm�rem severozápadním k silnici spojující Mi�ejovice a rozcestí 
Hlinná – Tlu�e�. Polní cesta byla využívána jako nejkratší p�ší komunikace do 
Litom��ice, byla p�erušena z�ejm� soukromým zem�d�lcem. 

Obec Hlinná uplat�uje podn�t posílit komunikaci p�es hranice katastrálního území 
ú�elovou komunikací, zvážit možnost využití této komunikace jako turistickou 
zna�ku nebo jako sou�ást nau�né geologické �i p�írodní stezky. 

Po�izovatel po prov��ení uvedeného ve spolupráci s ur�eným zastupitelem konstatuje, že 
v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního zákona je možné v nezastav�ném území 
umis�ovat mimo jiné i technická opat�ení a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro 
ú�ely rekreace a cestovního ruchu, nap�íklad cyklistické stezky, hygienická za�ízení, 
ekologická a informa�ní centra. Vzhledem k tomu, že platná územn� plánovací 
dokumentace, kterou je Územní plán Litom��ice ve zn�ní právního stavu po zm�n� �.2, 
nevylu�uje možnosti uvedené ve zmín�ném ustanovení, došel po�izovatel ve spolupráci 
s ur�eným zastupitelem k záv�ru, že platná územn� plánovací dokumentace, neznemož�uje 
p�ípadnou realizaci op�tovného propojení, p�i�emž toto má oporu v dokumentu Politika 
územního rozvoje �R, ve zn�ní po 1. aktualizaci, kde v bod� 20a) republikových priorit je 
uveden požadavek na vytvá�ení územní podmínky pro zajišt�ní migra�ní propustnosti 
krajiny pro voln� žijící živo�ichy a pro �lov�ka, zejména p�i umís�ování dopravní a 
technické infrastruktury a v bod� 23 pak požadavek na vytvá�ení p�edpoklad� pro lepší 
dostupnost území a zkvalitn�ní dopravní a technické infrastruktury s ohledem na 



prostupnost krajiny. I vzhledem k tvrzení, která jsou uvedena v uplatn�ném podn�tu, je 
z�ejmé, že nejv�tší problematikou obnovy cesty je její nevymezení v katastru nemovitostí a 
tím pádem veliké množství vlastník� pozemk�, p�es které zmín�ná cesta d�íve z�ejm� byla 
vedena. 
Vzhledem k tomu, že platná územn� plánovací dokumentace p�ímo neznemož�uje obnovu 
tohoto propojení, došel po�izovatel s ur�eným zastupitelem k záv�ru, že není t�eba 
uvedené �ešit v územn� plánovací dokumentaci, ale spíše s konkrétními vlastníky. Stejn�
jako budoucí možné využití jako turistické zna�ené cesty, nebo nau�né stezky.

6) Po zákonem stanovené lh�t� podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 
30 dn� ode dne obdržení zprávy o uplat�ování ÚP se souhlasn� a bez požadavk�
vyjád�ily tyto dot�ené orgány:

Po zákonem stanovené lh�t� se v opakovaném �ízení nevyjád�il žádný dot�ený orgán. 

7) Po zákonem stanovené lh�t� podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 
30 dn� ode dne obdržení zprávy o uplat�ování ÚP uplatnily ve svých vyjád�eních 
požadavky tyto dot�ené orgány (nep�ihlíží se k nim):

Po zákonem stanovené lh�t� se v opakovaném �ízení nevyjád�il žádný dot�ený orgán. 

8) V zákonem stanovené lh�t� podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 
15 dn� ode dne doru�ení zprávy o uplat�ování ÚP ve�ejnou vyhláškou byly 
uplatn�ny tyto písemné p�ipomínky:

���editelství silnic a dálnic �R, doru�eno poštou dne 23.11.2015 pod �.j. 
75580/15/ROZ

„K návrhu zprávy o uplat�ování ÚP Litom��ice zaslalo �SD �R vyjád�ení 
dopisem �.j. 24704-�SD-11110-2015 ze dne 18.11.2015. Naše p�ipomínky 
k návrhu zprávy o uplat�ování ÚP Litom��ice stále trvají.“ 

P�ipomínka ozna�ená �.j. 24704-�SD-11110-2015 ze dne 18.11.2015 byla doru�ena dne 
23.11.2015 a zapsána pod �.j. 75580/15/ROZ. Konkrétní p�ipomínky pak byly 
vyhodnoceny v rámci vyhodnocení minulého �ízení o návrhu. Ke provedeným zm�nám ve 
Zpráv� nebyly p�ipomínky uplatn�ny.

��M�stský ú�ad Litom��ice, odbor životního prost�edí, doru�eno poštou dne 22.1.2016 a 
zapsáno pod �.j. 4861/16/ROZ

Lesní hospodá�eství
„Z aspektu státní správy uplat�uje stanovisko k územním plán�m obcí s rozší�enou 
p�sobností …. P�íslušný Krajský ú�ad Ústeckého kraje, odbor životního 
prost�edí.“ 

Uvedené konstatování je vzato na v�domí. P�íslušný dot�ený orgán byl obeslán a uplatnil 
v tomto ohledu vyjád�ení doru�ené dne 4.2.2016  a zapsáno pod �.j. 8074/16/ROZ. 

Ochrana ZPF
„Z hlediska zákona �. 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského p�dního fondu ve 
zn�ní pozd�jších zm�n a dopl�k�, je k vyjád�ení p�íslušný Krajský ú�ad Ústeckého 
kraje, odbor životního prost�edí a zem�d�lství, …..“ 



Uvedené konstatování je vzato na v�domí. P�íslušný dot�ený orgán byl obeslán a uplatnil 
v tomto ohledu vyjád�ení doru�ené dne 4.2.2016  a zapsáno pod �.j. 8074/16/ROZ. 

Ochrana ovzduší
„Z hlediska ochrany ovzduší – zákona �. 201/2012 Sb., o ochran� ovzduší, je 
dot�eným správním orgánem Krajský ú�ad.“ 

Uvedené konstatování je vzato na v�domí. P�íslušný dot�ený orgán byl obeslán a uplatnil 
v tomto ohledu vyjád�ení doru�ené dne 4.2.2016  a zapsáno pod �.j. 8074/16/ROZ. 

Vodoprávní ú�ad
„K vydání stanoviska je p�íslušný, dle § 107 odst. 1 písm. a) zákona �. 254/2001 
Sb., o vodách a o zm�n� zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, Krasjký ú�ad 
Ústeckého kraje – Vodoprávní ú�ad.“ 

Uvedené konstatování je vzato na v�domí. P�íslušný dot�ený orgán byl obeslán a uplatnil 
v tomto ohledu vyjád�ení doru�ené dne 4.2.2016  a zapsáno pod �.j. 8074/16/ROZ. 

��Krajský ú�ad Ústeckého kraje - odbor životního prost�edí a zem�d�lství, doru�eno DS 
dne 4.2.2016  a zapsáno pod �.j. 8074/16/ROZ

Prevence závažných havárií
„V daném území se nenachází žádné za�ízení (objekt) za�azené dle zákona �. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve zn�ní pozd�jších p�epis�. Z výše 
uvedeného d�vodu nejsme dot�eným správním ú�adem.“ 

Uvedené konstatování je vzato na v�domí. 

���eské dráhy, a.s., doru�eno poštou dne 10.2.2016 a zapsáno pod �.j. 9241/16/ROZ

„K návrhu Zprávy o uplat�ování územního plánu Litom��ice není ze strany 
�eských drah, a.s. námitek ani p�ipomínek.“

Uvedené konstatování je vzato na v�domí. 



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

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:   21. 4. 2016 
předkládá:                   Mgr. Václav Červín 
 
   
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh:   
 
Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Zvýše ní bezpečnosti dopravy - Litom ěřice, 
Palachova ulice“:   
 
a) Schválení podání žádosti o dotaci do Integrované ho regionálního opera čního programu, 
specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných  forem dopravy, na projekt „Zvýšení 
bezpečnosti dopravy - Litom ěřice, Palachova ulice“  
 
b) Schválení zajišt ění předfinancování projektu „Zvýšení bezpe čnosti dopravy - Litom ěřice, 
Palachova ulice" ze strany m ěsta Litom ěřice   
 
c) Schválení zajišt ění spolufinancování projektu „Zvýšení bezpe čnosti dopravy - Litom ěřice, 
Palachova ulice“ ze strany m ěsta Litom ěřice  
 
Odůvodn ění:  
 
Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce za účelem modernizace uličního prostoru ulice 
Palachova, včetně navazujícího prostoru ulice Sovova a Křižíkova. Rekonstrukce spočívá v prostorové 
optimalizaci stávajícího uspořádání hlavního dopravního a přidruženého prostoru s cílem celkového 
zklidnění dopravy, čímž bude dosaženo podstatného zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního 
provozu v dotčené lokalitě, zejména pak pěších. Účelem stavby je dále zvýšit celkovou estetickou a 
funkční úroveň řešeného prostoru. 
 
Návrh na usnesení:   
 
ZM schvaluje 

a) podání žádosti o dotaci do Integrovaného regioná lního opera čního programu, specifického 
cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem doprav y, na projekt „Zvýšení bezpe čnosti dopravy - 
Litom ěřice, Palachova ulice“ o celkových výdajích projektu  ……………………,- Kč vč. DPH, 

b) zajišt ění předfinancování projektu „Zvýšení bezpe čnosti dopravy - Litom ěřice, Palachova 
ulice" ze strany m ěsta Litom ěřice ve výši …………….………,- K č vč. DPH, tj. 100 % celkových 
výdaj ů projektu, 

c) zajišt ění spolufinancování projektu „Zvýšení bezpe čnosti dopravy - Litom ěřice, Palachova 
ulice“ ze strany m ěsta Litom ěřice ve výši minimáln ě ………………….,- Kč vč. DPH, tj. 10 % z 
celkových zp ůsobilých výdaj ů projektu a nezp ůsobilých výdaj ů ve výši ………………,- K č vč. 
DPH.  

 
Podpis navrhovatele:          Přijaté usnesení: ____________ 



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

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:   21. 4. 2016 
předkládá:                   Mgr. Karel Krejza 
 
   
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh:   
 
Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Autom atické parkovací za řízení pro kola 
BIKETOWER Litom ěřice – dolní nádraží“   
 

a) Schválení podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního opera čního 
programu, prioritní osy PO 1: Konkurenceschopné, do stupné a bezpe čné regiony a 
specifického cíle SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelný ch forem dopravy   
 

b) Schválení zajišt ění předfinancování projektu „Automatické parkovací za řízení pro kola 
BIKETOWER Litom ěřice – dolní nádraží“ ze strany m ěsta Litom ěřice 

 
c) Schválení zajišt ění spolufinancování projektu „Automatické parkovací  zařízení pro kola 

BIKETOWER Litom ěřice – dolní nádraží“ ze strany m ěsta Litom ěřice  
 
Odůvodn ění:  
 
Předmětem projektu je vybudování bezpečného parkovacího systému pro kola v blízkosti dolního 
vlakového nádraží. Lokalita vlakového a autobusového nádraží je významným dopravním uzlem, 
avšak bez návaznosti na cyklodopravu. Důvodem je právě chybějící infrastruktura pro parkování kol.  
Realizací projektu dojde nejen k podpoře cyklodopravy na území města, ale i podpoře hromadné 
přepravy osob (vlaková, autobusová doprava).       
 
Příloha návrhu:  

1) Informační leták k parkovacímu zařízení pro kola BIKETOWER od společnosti BIKEPROJECT 
s.r.o. 

2) Výkres z PD k parkovacímu zařízení pro kola BIKETOWER (řez, půdorys)  
 
 
Návrh na usnesení:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZM schvaluje 

a) podání žádosti o dotaci do Integrovaného regioná lního opera čního programu, prioritní osy 
PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpe čné regiony a specifického cíle SC 1.2: Zvýšení 
podílu udržitelných forem dopravy, na projekt "Auto matické parkovací za řízení pro kola 
BIKETOWER Litom ěřice – dolní nádraží“ o celkových výdajích projektu 12.221.000,- Kč vč. 
DPH, 

b) zajišt ění předfinancování projektu „Automatické parkovací za řízení pro kola BIKETOWER 
Litom ěřice – dolní nádraží“ ze strany m ěsta Litom ěřice ve výši 12.221.000,- K č vč. DPH, tj. 100 
% celkových výdaj ů projektu, 

c) zajišt ění spolufinancování projektu „Automatické parkovací  zařízení pro kola BIKETOWER 
Litom ěřice – dolní nádraží““ ze strany m ěsta Litom ěřice ve výši minimáln ě 1.222.100,- Kč vč. 
DPH, tj. 10 % z celkových zp ůsobilých výdaj ů projektu a p řípadných nezp ůsobilých výdaj ů 
projektu.  

 
Podpis navrhovatele:          Přijaté usnesení: ____________ 

 



BIKEPROJECT s.r.o.
Sídlo: Na Moráni 1750/4, 128 00 Praha2 - Nové Město
Korespondenční adresa: Turnovská 1458, 295 01 Mnichovo Hradiště
Tel: +420 602 191 432, +420 721 000 333     |   email: info@bikeproject.cz      

BIKEPROJECT

NOVÝ ROZMĚR CYKLODOPRAVY
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www.bikeproject.cz

PROJECT

Společnost BIKEPROJECT s.r.o. 
přenáší unikátní výrobek společnosti SYSTEMATICA 
z výrobních hal do vašich měst a obcí.

Společnost BIKEPROJECT s.r.o. pro své klienty zajišťuje:
    poradenství při výběru vhodného místa pro cyklověž BIKETOWER
    zpracování dokumentace pro stavební povolení 
    včetně geolog. průzkumu
    vyřízení stavebního povolení
    kompletní realizace celé stavby na klíč včetně
    kolaudace a zkušebního provozu
    poradenství při vyhledávání vhodných dotací k projektu 
    včetně zpracování žádosti o dotaci
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M ě s t o  L i t o m ě ř i c e     
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne:  21.4.2016  
předkládá:  Mgr. Karel Krejza - místostarosta                 
zpracovala: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
   
Návrh:   
Schválení dotací pro rok 2016 nad 50 tis. Kč v „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích 
a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“.  
 
Odůvodn ění:  
Odbor ŠKSaPP má v rozpočtu schválenu částku 500.000,- Kč na Program podpory v oblasti kultury, 
který je určen jako kompenzace nákladů na kulturní akce  pořádané pro veřejnost na území města 
Litoměřic, popř. lze udělit výjimku při významné reprezentaci města a to i v zahraničí. (pravidla pro 
podání žádostí schválena RM usnesením č. 852/33/2015 dne 17. 12. 2015) dále pak částku 
1.000.000,- Kč na realizaci uceleného kulturního projektu ve městě pod jednotným logem a propagací, 
určeného jak pro občany města, tak i potenciální návštěvníky v turistické sezóně od června do září 
běžného roku -  Litom ěřické kulturní léto (LIKUL 2016).  
 
Komise kultury při RM projednala na svém zasedání dne 2.3.2016 rozdělení shora uvedených dotací  
dle kritérií pro hodnocení žádostí ve vyhlášeném „Programu podpory v oblasti KULTURY 
v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ a to:  
naplňování cíle programu, dopad na cílovou skupinu, originalita/ vzorový projekt, finanční stránka 
projektu a celkový dojem.  
Při stanovení navrhované výše finanční dotace pak komise zohlednila finanční náročnost a požadavky 
žadatelů ve vztahu k celkovému objemu takto účelově určených finančních prostředků v rozpočtu 
města.   
 
V případě poskytnutí dotace, která převyšuje částku 50 tis. Kč je vyhrazeno právo rozhodování 
Zastupitelstvu obce (dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). 
 
RM dne 24. 3. 2016 usnesením č. 148/5/2016 doporu čila ZM  schválit poskytnutí dotací v „Programu 
podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ na rok 2016 
těm žadatelům, u kterých poskytnuté dotace převyšují částku 50 tis. Kč (viz příloha originál zápisu).  
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta: 
 
03401/3400 – Litoměřické kulturní léto     SR 1 000 tis. Kč 
03401/3400 – granty na podporu kultury SR    500 tis. Kč 
                            
Návrh na usnesení:    
a) ZM schvaluje poskytnutí dotací z „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích  
a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ na rok 2016 těm žadatelům uvedeným v příloze,  
u kterých poskytnutá dotace převyšuje částku 50. tis. Kč (viz příloha originál zápisu).  
 
b) ZM schvaluje  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v „Programu podpory v oblasti 
KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu “Litoměřické kulturní léto“ s žadateli uvedenými 
v příloze, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha originál 
zápisu). 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



Návrh dotace KULTURA 2016 - nad 50 tis.Kč

pořadové 
číslo 

podání
Žadatel Adresa I ČO Název projektu Termín realizace

Plánovaný 
rozpo čet

Požadovaný 
příspěvek

Návrh komise 
kultury 2/3/2016

1 Musica at Education
Dalimilova 1805/27,                                 
412 01 Litoměřice

1709968 4. ročník "Litoměřické svátky hudby" 26.8. -27.8.2016 1 342 000 Kč 250 000 Kč 200 000 Kč

2 Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
Na Valech 2028,                                     
412 01 Litoměřice

44557141 Koncert chlapeckých sborů "Kantáta Máje" 1.1 .- 1.10.2016 550 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

3 Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
Na Valech 2028,                                     
412 01 Litoměřice

44557141 Litoměřické varhanní léto 2016 1.11.2015 - 1.11.2016 280 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč

4 Michal Hanzl
Palachova 666/32,                                   
412 01 Litoměřice

61360465 Festival Litoměřický kořen 2016 1.7. - 2.7.2016 550 000 Kč 80 000 Kč 75 000 Kč

5 Mgr. Michaela Švejdová
Zámek 674,                                              
696 62 Strážnice 

FO
ALLfestival - Kulturně vzdělávací a osvětový festival Motto 
"ZEMĚ - KLÍČ KE MNĚ"

12.5. - 15.5.2016 700 000 Kč 200 000 Kč 60 000 Kč

6 Nadační fond Kalich
Velká Krajská 52/2,                                 
412 01 Litoměřice

27297781 Charitativní koncert NF Kalich 5.9.2016 131 000 Kč 60 000 Kč 50 000 Kč

7 Černí koně - spolek Litoměřice
Družstevní 1756/25                                   
412 01 Litoměřice

3780040 Benefice Černých Koní 25. - 26.6.2016 205 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč



Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KULTURA nad 50 tis. Kč 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
název spolku 
se sídlem ………………………………. 
IČO:………………………………………. 
zastoupený ……………………………. 
bankovní spojení 
číslo účtu:………………………………….. 
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na základě pravidel pro poskytování dotací z Programu 
podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ 
pro rok 2016.    
 
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany 
poskytovatele na částečnou úhradu výdajů přímo souvisejících s projektem … název 
projektu…, a to (honoráře, nákup drobného materiálu, nákup odměn a cen pro vítěze, 
pronájmy, půjčovné, dopravné, ubytování, grafické práce, propagace, tlumočení, zvuk, 
technika, OSA), který se bude konat dne ………… 
 
3. Dle podmínek vyhlášeného Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a 
kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ může činit výše dotace maximálně 80 % 
celkových nákladů projektu.  

 
Čl. 2 

Výše a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ……………ze dne 21. 4. 2016 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2016 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši ………………Kč (slovy: ……………. korun českých).  
 



2. Tato dotace bude splatná jednorázově na základě dokladů o úhradách, které příjemce 
předloží poskytovateli do jednoho měsíce od konání projektu, spolu s předepsaným 
formulářem vyúčtování dotace. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu 
poskytovatele č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. ….……… vedeného u……………, 
nejpozději do 14 dnů od předložení dokladů o úhradách/vyúčtování. 
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

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

 
 

Čl. 4 
Vyúčtování dotace 

 
1. V případě, že příjemce nepředloží vyúčtování dotace do jednoho měsíce od konání 
projektu, nebude dotace čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena. 
 
2. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, nevyužitá dotace 
nebude čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena. 
 
3. Pokud poskytovatel zjistí, že dotace byla použita v rozporu s touto smlouvou, je 
příjemce povinen poskytnutou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy, a to do pátého dne ode dne zjištění a oznámení o neoprávněném užití dotace 
 
4. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení se svou 
osobou do 15 dnů od zjištění této skutečnosti. Příjemce, který je právnickou osobou, je 
povinen vedle toho ve stejné lhůtě oznámit písemně poskytovateli svůj vstup do likvidace, 
sloučení nebo splynutí s jiným právním subjektem nebo případnou změnu právní 
subjektivity. 
 
5. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 



 
Čl. 5 

Kontrola poskytnuté dotace 
 

1. Příjemce bere na vědomí, že poskytovaná dotace podléhá finanční kontrole dle zákona 
o finanční kontrole. 
 
2. Příjemce se tímto zavazuje umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět 
kontrolu dotace.  
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli na požádání veškerou potřebnou 
dokumentaci, účetnictví a účetní doklady, dokumentující všechny rozhodné skutečnosti 
pro ověření způsobu čerpání a využití dotace a plnění podmínek této smlouvy a to po 
dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen dle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona o účetnictví 
uschovávat účetní záznamy a účetní doklady. 
 
 

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 
obdrží poskytovatel a příjemce. 
 
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
3. Smlouva o dotaci nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 143/5/2013 ze dne 21. 3. 2013 v souladu 
s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města Litoměřice 
při všech formách propagace projektů podpořených z rozpočtu města.  
 
6. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel jako orgán územní 
samosprávy je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní 
tajemství. 
 
V Litoměřicích dne ………………    V Litoměřicích dne ………………… 
 
 
 
 
 
………………………………………                             ………………………………………… 
Město Litoměřice                    statutární zástupce 
zastoupené místostarostou                                 název spolku 
Mgr. Karlem Krejzou                                       



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

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:    21. 4. 2016 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta   
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh:   
 
Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2016 
  
 
 
Odůvodnění:    
 
OŠKSaPP předkládá ZM ke schválení doporučení subkomise Regenerace městské památkové 
rezervace a RM ( usn. čís. 155/5/2016 ze dne 24. 3. 2016) na rozdělení příspěvku pro žadatele na 
obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2016. 
 
Výše kvóty státní finanční podpory v tomto programu je od MK ČR pro rok 2016 – 2 245 000,- Kč, 
včetně finanční odměny 100 000,-Kč za vítězství v krajském kole soutěže „Historické město roku 
2015“. Příspěvek města vlastníkům doporučovaných objektů činí 500 000,- Kč (UZ 3404/3400 - 500 tis 
Kč v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2016).  
 
Celkem je předkládán návrh na alokaci veřejných prostředků ve výši 2 745 000,- Kč. 
 
Subkomise při hodnocení anketních dotazníků jednotlivých žadatelů o podporu vycházela z výše 
přidělené finanční kvóty MK, dále pak přihlížela ke stavebnímu stavu dotčených objektů, a k faktu, jak 
vlastníci objektů udržují průběžně stavební stav kulturní památky z vlastních prostředků. Přihlédnuto 
bylo rovněž k  současnému stavu připravenosti obnovy kulturních památek, včetně toho, jak vlastníci 
kulturních památek dlouhodobě respektují ustanovení zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péče 
ve znění platných předpisů. 
 
 
 
Návrh na usnesení:     
 
ZM  schvaluje  rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 
2016 ve výši 2 245 000,- Kč a z rozpočtu Města Litoměřice 500 000,- Kč podle předloženého návrhu.  
(viz. příloha orig.zápisu ) 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



Příloha č. 1

Program regenerace  MPR 2016

Kulturní památka (identifikace 

objektu)
Akce obnovy (stručná charakteristika)

Druh vlastníka 

(FO, PO, církev, 

obec)

Celkové 

náklady 2016 

(v Kč)

příspěvek MK 

(v  Kč)

příspěvek města 

Litoměřice (v 

Kč)

vlastník (v  Kč)
% kvóta 

MK

% kvóta 

město

% kvóta 

vlastník

Mírové náměstí dům č.p. 9/1 obnova fasády, nátěr oken, obnova pískovcového soklu PO 573 664,94 242 000,00 73 367,00 258 297,94 42,18% 12,79% 45,03%

Dómské nám. kanovnický dům č.p. 5 obnova střechy, obnova komínových těles církev 345 802,90 172 000,00 34 580,00 139 222,90 49,74% 10,00% 40,26%

Dómské nám., kanovnický dům č.p. 

6
obnova střechy, obnova komínových těles církev 573 481,10 286 000,00 57 348,00 230 133,10 49,87% 10,00% 40,13%

Dómské nám. kanovnický dům č.p. 7 obnova střechy, obnova komínových těles církev 288 880,00 144 000,00 28 888,00 115 992,00 49,85% 10,00% 40,15%

Dómské náměstí, kanovnický dům 

č.p. 3
obnova fasády - uliční fasáda a fasáda štítové zdi církev 570 000,00 285 000,00 57 000,00 228 000,00 50,00% 10,00% 40,00%

Mostecká ul., dům č.p. 232/4 obnova fasády PO 995 300,00 452 000,00 115 820,00 427 480,00 45,41% 11,64% 42,95%

Mírové náměstí, dům č.p. 15/7
obnova fasády, restaurování kamenných prvků, repase okenních 

výplní a oprava ciferníku
obec 377 544,33 188 000,00 37 754,00 151 790,33 49,80% 10,00% 40,20%

Jezuitská ul. č.p. 4/12, gotické 

dvojče na st.p.č. 317/2
oprava střechy  obec 556 410,11 278 000,00 55 641,00 222 769,11 49,96% 10,00% 40,04%

Jezuitská ul. č.p. 4/12, gotické 

dvojče na st.p.č. 317/2
obnova fasády, nátěr oken, dveří a vrat obec 396 020,01 198 000,00 39 602,00 158 418,01 50,00% 10,00% 40,00%

C e l k e m 4 677 103,39 2 245 000,00 500 000,00 1 932 103,39

podpis navrhovatele: 



 
M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 

 

pro jednání ZM dne: 21.4.2016 

předkládá: místostarosta Ing. Pavel Grund 

 

 

 

Návrh: Žádost Fondu ohrožených dětí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města 

Litoměřice na podporu činnosti „Fond ohrožených dětí  - zařízení FOD Klokánek Litoměřice“ 

 

 

Odůvodnění:   

Fond ohrožených dětí požádal o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Litoměřice na výdaje 

spojené s činností této organizace, konkrétně „Fond ohrožených dětí – zařízení FOD Klokánek 

Litoměřice“. Činnost zařízení vhodným způsobem doplňuje sociální služby poskytované občanům města 

Litoměřice a je v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb města Litoměřice 2014 – 2017. 

Poskytnutá dotace ve výši 200.000,-Kč je vázána na provozní náklady v roce 2016. RM na svém jednání 

dne 7.4.2016 doporučila ZM schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí této 

dotace z rozpočtu Města Litoměřice. 

Smlouva o poskytnutí dotace je přílohou návrhu.  

 

 

Dopad do rozpočtu města: 

 

a) Viz. ÚZ 06042 Fond ohrožených dětí Klokánek, v rámci schváleného rozpočtu 200.000,-Kč 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Fondu ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 

Praha 1, IČO: 00 499 277, ve výši 200.000,-Kč, určené na provozní náklady zařízení FOD Klokánek 

Litoměřice. ZM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města 

Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2016 – 31.12.2016 (smlouva viz. příloha originálu zápisu). 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                              
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Město Litoměřice, IČ: 00263958, 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 

zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem 

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

ze strany jedné jako poskytovatel nebo Město,  

 

a 

 

Fond ohrožených dětí, IČO: 00 499 277  
se sídlem: Na Poříčí 1038/6, Praha 1,110 00                                                                                            

zastoupena: předsedou fondu Janem Vaňkem, DiS. 

bankovní spojení: ČSOB 

č. účtu: 209808297/0300 

ze strany druhé jako příjemce, 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

 

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

(dále jen „Smlouva“) 

k účelu dotace na podporu „Fondu ohrožených dětí – zařízení FOD Klokánek Litoměřice“ 

a to na období  1.1.2016 – 31.12.2016 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

 

1.  Poskytovatel na základě žádosti příjemce podané podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.  

a v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ve smyslu usnesení 

Zastupitelstva města Litoměřice č…….ze dne …..., poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2016 dotaci  

na výdaje spojené se službou „Podporu Fondu ohrožených dětí – zařízení FOD Klokánek 

Litoměřice“, ve výši 200.000,- Kč (slovy:  dvěstětisíc korun českých). 

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

bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  

 

Článek II. 

Účel využití dotace 

 

  Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování neregistrovaných služeb v sociální oblasti, které 

vhodným způsobem doplňují sociální služby poskytované občanům města Litoměřic a jsou v souladu 

s Komunitním plánem sociálních služeb města Litoměřice 2014 – 2017. 

 

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

 

Dotace je poskytnuta účelově na poskytování služby „Podporu Fondu ohrožených dětí – zařízení FOD 

Klokánek Litoměřice“ a lze ji použít pouze na úhradu výdajů přímo souvisejících s realizací této služby 

-  200.000,-Kč je určeno na provozní náklady, přičemž v rámci provozních nákladů jsou uznatelnými 

výdaji pouze platby za dodávky tepla, plynu, elektřiny, vodné, stočné, platby za svoz odpadu a nájemné.   

 

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

příjemce dotace dodatkem Smlouvy. 

 
 

Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace 

 

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
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1. Použít dotaci za účelem realizace služby, specifikované v žádosti. Dotace může být čerpána do 

31.12.2016. 

 

2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem  

č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, ve znění pozdějších předpisů, zákonem  

č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

  

 

3.           Informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech provedených kontrolách ze strany jiných 

subjektů než poskytovatele dotace, o všech navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem 

těchto kontrol, a o jejich splnění.  

 

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

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

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

a přijaté závěry kontroly respektovat. 

 

5.  Ke dni podpisu této smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že příjemce dotace není v 

insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce povinen neprodleně tuto 

skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 

smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

 

6.  Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách jako jsou vlastnická práva, změna statutárního 

zástupce příjemce apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost, změna nastala. 

 

7.  Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací služby, že aktivita 

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

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

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

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

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

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

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

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

předepsaném formuláři. Závěrečnou zprávu s vyúčtováním je příjemce povinen předložit v případě 

předčasného ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby, v případě 

řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na který byla dotace přiznána. 

 Nedodržení termínu pro závěrečné vyúčtování dotace nebo neprovedení závěrečného vyúčtování dotace 

je důvodem pro nepřidělení dotace na další rok. 

 

 

9.  Na originálech dokladů proplácených z dotace Města bude uvedeno:  

„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

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

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

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

skutečnost podmiňující vrácení dotace Městu. 

11. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring poskytování služby provádí odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat pracovníkům tohoto 

odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění vstupu do 

prostor. 

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

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

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

k poskytování služby a jejího financování a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k 

provádění kontroly, popř. jejich zmocněncům. 
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14.  Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejich příloh, není označován 

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

přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných 

údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 

podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru 

Města souhlasí příjemce dotace se zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním 

dle této smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

15.  Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a 

dokumentaci zejména zaměstnancům nebo zmocněncům Města, příslušného finančního úřadu a dalších 

oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení 

kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.   

 

Článek IV. 

Doba trvání smlouvy 

 

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

Smlouvy plynoucích. 

 

2.  Smlouvu lze ukončit na základě:  

 písemné dohody obou smluvních stran  

 Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 

poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak 

 písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 

  Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. 

Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.  

  Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, 

pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

 

3.   Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou nebo 

obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  

a) příjemce použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   

b) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy, 

c) příjemce je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,   

d) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast podpory, ztratí 

způsobilost k činnosti na níž byla dotace poskytnuta,  

e)  pokud neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení kontroly čerpání 

peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, příjmových a výdajových 

dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f)  neprovedení finančního vypořádání dotace a nepředložení závěrečné zprávy v termínech stanovených 

smlouvou, 

g)  neinformování veřejnosti o aktivitách konaných v rámci služby, neaktualizování údajů  

o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb poskytovatele, 

h)  z důvodu zániku příjemce dotace. 

 

4.   V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze 

se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce zavazuje 

poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený 

v záhlaví této smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
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5.   Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 

poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení smlouvy dojde až vypořádáním 

všech práv a povinností smluvních stran.  

 

6.   Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm 

být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 

 

 

Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním služby a 

prokazující čerpání poskytnuté dotace na službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby 

způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. 

následujícího roku po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

 

Článek V. 

Sankce za porušení podmínek smlouvy 

 

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

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

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

žádosti příjemce dotace o finanční podporu ze strany poskytovatele. 

 

 

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

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

 

3. Porušení povinností stanovených touto smlouvou je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 

zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek VI. 

Komunikace smluvních stran 

 

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

vzájemné komunikaci budou využívány níže uvedené kontaktní údaje.  

 

Poskytovatel dotace: Město Litoměřice 

Adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

Telefon: 416 916 123 

Mobil: 605 224 117 

e-mail: j.fialova@litomerice.cz 

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

 

Příjemce dotace: Fond ohrožených dětí 

Adresa: Na Poříčí 1038/6, Praha 1,110 00 

Telefon:  724 667 634 

e-mail: fod.litomerice@fod.cz 

kontaktní osoba: Ivana Prudičová 

 

 

 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1.  Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

 

2.  Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle správního řádu 

v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

mailto:j.fialova@litomerice.cz
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3.  Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace oprávněn postoupit 

na třetí osobu.  

 

 

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

poskytovatel a příjemce. 

 

5.  Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich pravé a 

svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

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

těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo Zastupitelstva města Litoměřice. 

 

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

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

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

údaj v této Smlouvě není označován za obchodní tajemství. 

Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb. O obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost 

tohoto právního jednání.  

 

 

 

V Litoměřicích dne:      

 

 

Za poskytovatele:      Za příjemce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        Ing. Pavel Grund                Jan Vaněk DiS. 

          místostarosta                     předseda FOD                                               

      

 

   

 

 

 

 



 
M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 

 

pro jednání RM dne: 21.4.2016 

předkládá: místostarosta Ing. Pavel Grund 

 

 

 

Návrh: Žádost Diecézní charity Litoměřice o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města 

Litoměřice na podporu „Dobrovolnického centra“ 

 

 

Odůvodnění:   

Diecézní charita Litoměřice požádala o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Litoměřice  

na výdaje spojené se službou „Dobrovolnické centrum“. Služba Dobrovolnického centra vhodným 

způsobem doplňuje sociální služby poskytované občanům města Litoměřice a je v souladu s Komunitním 

plánem sociálních služeb města Litoměřice 2014 – 2017. Poskytnutá dotace ve výši 100.000,-Kč je 

vázána na mzdové náklady v roce 2016. RM na svém jednání dne 7.4.2016 doporučila ZM schválit 

poskytnutí individuální dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu Města Litoměřice. 

Smlouva o poskytnutí dotace je přílohou návrhu.  

 

 

Dopad do rozpočtu města: 

 

a) Viz. ÚZ 6375 Diecézní charita, kap. 06037 dobrovolnické centrum, v rámci schváleného rozpočtu 

100.000,-Kč 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 

412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 100.000,-Kč určené na mzdové náklady spojené se službou 

„Dobrovolnického centra“. ZM zároveň schvaluje uzavření smlouvy  

o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2016 – 

31.12.2016 (smlouva viz. příloha originálu zápisu). 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení RM č.:                                              
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Město Litoměřice, IČ: 00263958, 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 

zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem 

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

ze strany jedné jako poskytovatel nebo Město,  

 

a 

 

Diecézní charita Litoměřice, IČ: 40229939 
se sídlem: Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice                                                                                                        

zastoupena: ředitelkou Růženou Kavkovou 

bankovní spojení: Komerční banka Litoměřice 

č. účtu: 174441471/0100 

ze strany druhé jako příjemce, 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

 

 

 

SMLOUVA č…… O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE  

(dále jen „Smlouva“) 

k účelu dotace na „Podporu Dobrovolnického centra“ 

a to na období  1.1.2016 – 31.12.2016 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

 

1.  Poskytovatel na základě žádosti příjemce podané podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.  

a v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ve smyslu usnesení 

Zastupitelstva města Litoměřice č. ….ze dne….., poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2016 dotaci na 

výdaje spojené se službou „Dobrovolnické centrum Diecézní charity Litoměřice“, ve výši 100.000,- 

Kč (slovy: stotisíc korun českých). 

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

bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  

 

 

Článek II. 

Účel využití dotace 

 

  Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování neregistrovaných služeb v sociální oblasti, které 

vhodným způsobem doplňují sociální služby poskytované občanům města Litoměřic a jsou v souladu 

s Komunitním plánem sociálních služeb města Litoměřice 2014 – 2017. 

 

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

 

Dotace je poskytnuta účelově na poskytování služby „Dobrovolnické centrum Diecézní charity 

Litoměřice“ a lze ji použít pouze na úhradu výdajů přímo souvisejících s realizací této služby –  

100 000,- Kč je určeno na mzdové náklady.  

 

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

příjemce dotace dodatkem Smlouvy. 

 

 
Článek III. 
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Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace 

 

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

 

1. Použít dotaci za účelem realizace služby, specifikované v žádosti. Dotace může být čerpána  

do 31.12.2016. 

 

2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem  

č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, ve znění pozdějších předpisů, zákonem  

č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

  

3.           Informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech provedených kontrolách ze strany jiných 

subjektů než poskytovatele dotace, o všech navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem 

těchto kontrol, a o jejich splnění.  

 

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

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

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

a přijaté závěry kontroly respektovat. 

 

5.  Ke dni podpisu této smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že příjemce dotace není v 

insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce povinen neprodleně tuto 

skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 

smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

 

6.  Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách jako jsou vlastnická práva, změna statutárního 

zástupce příjemce apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost, změna nastala. 

 

7.  Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací služby, že aktivita 

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

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

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

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

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

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

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

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

předepsaném formuláři. Závěrečnou zprávu s vyúčtováním je příjemce povinen předložit v případě 

předčasného ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby, v případě 

řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na který byla dotace přiznána. 

 Nedodržení termínu pro závěrečné vyúčtování dotace nebo neprovedení závěrečného vyúčtování dotace 

je důvodem pro nepřidělení dotace na další rok. 

 

 

9.  Na originálech dokladů proplácených z dotace Města bude uvedeno:  

„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

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

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

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

skutečnost podmiňující vrácení dotace Městu. 

11. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring poskytování služby provádí odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat pracovníkům tohoto 

odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění vstupu do 

prostor. 

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

uvedených v této smlouvě, včetně výše a podmínek poskytování dotace. 
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13.  Příjemce dotace je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se 

k poskytování služby a jejího financování a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k 

provádění kontroly, popř. jejich zmocněncům. 

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

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

přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných 

údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 

podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru 

Města souhlasí příjemce dotace se zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním 

dle této smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

15.  Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a 

dokumentaci zejména zaměstnancům nebo zmocněncům Města, příslušného finančního úřadu a dalších 

oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení 

kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.   

 

Článek IV. 

Doba trvání smlouvy 

 

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

Smlouvy plynoucích. 

 

2.   Smlouvu lze ukončit na základě:  

 písemné dohody obou smluvních stran  

Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 

poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak 

 písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. 

Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.  

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, 

pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

 

3.   Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou nebo 

obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  

a) příjemce použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   

b) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy, 

c) příjemce je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,   

d) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast podpory, ztratí 

způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  

e)  pokud neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení kontroly čerpání 

peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, příjmových a výdajových 

dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f)  neprovedení finančního vypořádání dotace a nepředložení závěrečné zprávy v termínech stanovených 

smlouvou, 

g)  neinformování veřejnosti o aktivitách konaných v rámci služby, neaktualizování údajů  

o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb poskytovatele, 

h)  z důvodu zániku příjemce dotace. 
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4.       V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze 

se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce zavazuje 

poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví 

této smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

 

5.      Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 

poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení smlouvy dojde až vypořádáním 

všech práv a povinností smluvních stran.  

 

6.  Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být 

uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 

 

Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním služby a 

prokazující čerpání poskytnuté dotace na službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby 

způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. 

následujícího roku po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

 

Článek V. 

Sankce za porušení podmínek smlouvy 

 

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

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

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

žádosti příjemce dotace o finanční podporu ze strany poskytovatele. 

 

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

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

 

3. Porušení povinností stanovených touto smlouvou je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona 

č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

  

 

Článek VI. 

Komunikace smluvních stran 

 

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

vzájemné komunikaci budou využívány níže uvedené kontaktní údaje.  

 

Poskytovatel dotace: 

Adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

Telefon: 416 916 123 

Mobil: 605 224 117 

e-mail: j.fialova@litomerice.cz 

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

 

Příjemce dotace:  

Adresa: Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice 

Telefon:  416 731 452,  

Mobil: 603 175 785 

e-mail: dchltm@dchltm.cz 

kontaktní osoba: Bc. Adéla Trochtová 

 

 

 

Článek VII. 

mailto:j.fialova@litomerice.cz
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Závěrečná ustanovení 

 

1.  Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

 

2.  Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle správního řádu v přenesené 

působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

 

               

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

na třetí osobu.  

 

 

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

poskytovatel a příjemce. 

 

5.  Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich pravé a 

svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

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

těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo Zastupitelstva města Litoměřice. 

 

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

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

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

údaj v této Smlouvě není označován za obchodní tajemství. 

Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb. O obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost 

tohoto právního jednání.  

 

 

 

V Litoměřicích dne:      

 

 

Za poskytovatele:      Za příjemce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        Ing. Pavel Grund                Růžena Kavková 

          místostarosta                           ředitelka                                                 

      

 

   

 

 

 



 
M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 

pro jednání ZM dne: 21.4.2016 

předkládá: místostarosta Ing. Pavel Grund 

 

Návrh: Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2016“ – schválení dotací 

 

Odůvodnění:   

Usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č. 219/8/2015 byl dne 15.1.2016 vyhlášen dotační program 

„Podpora sociálních služeb pro rok 2016“ (dále jen „Program“). Program je zaměřen na registrované 

sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou zařazeny v Základní síti 

kraje. Všechny služby zařazené do této sítě obdržely Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-

2018. Součástí Pověření je kalkulace vyrovnávací platby, která představuje celkovou výši finančních 

prostředků z veřejných rozpočtů, kterou sociální služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytované 

sociální služby vedle prostředků, které získá vlastní činností. Od roku 2016 tedy dochází ke změně 

financování sociálních služeb tzv. vyrovnávací platbou. Město Litoměřice se poskytnutím dotací na soc. 

služby připojí k Pověření Ústeckého kraje.  

 

Z informací KÚÚK vyplývá, že ve druhé polovině roku 2016 dojde k přepočtu výše vyrovnávacích plateb 

v návaznosti na aktuální náklady na poskytování sociálních služeb za první pololetí roku 2016. V případě, 

že poskytovatel získá z veřejných zdrojů finance převyšující vyrovnávací platbu, musí případné převýšení 

této platby vrátit. V současné době není stanoveno, kterému poskytovateli dotace by byla platba vrácena 

(město, kraj). V souvislosti s touto skutečností, kdy může dojít ke změnám výše vyrovnávací platby, 

přistupuje město Litoměřice k poskytnutí dotací v celkové výši 6 291 140,-Kč. V případě přepočtu 

vyrovnávací platby a možnému podfinancování soc. služeb bude ve druhé polovině roku 2016 vyhlášeno 

druhé kolo dotačního programu.  

 

V rámci Programu bylo přijato 33 žádostí o dotaci. Po hodnocení žádostí dle kritérií Programu bylo 

odborem sociálních věcí a zdravotnictví přistoupeno k navržení dotací dle přílohy č. 1 tohoto návrhu. 

V příloze č. 2 jsou uvedeny sociální služby, u kterých je navrženo neposkytnutí dotace. Ze žádosti 

vyplývá, že součet plánovaných veřejných zdrojů (bez dotace města Litoměřice) na letošní rok převyšuje 

stanovenou výši vyrovnávací platby. 

RM na svém jednání 7.4.2016 doporučila ZM návrh schválit. 

 

Dopad do rozpočtu města: 
 

Dotace budou poskytnuty z ÚZ 6400 podpora soc. služeb (schválený rozpočet na rok 2016) 

 

Návrh na usnesení: 

 

A) ZM schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 

2016“subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1. 

B) ZM schvaluje přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální 

služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018 uvedené 

v příloze č. 1 

C) ZM schvaluje neposkytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 

2016“subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 2. 

 

 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení RM č.:                              

 



Název poskytovatele IČ Adresa Identifikátor Druh sociální služby Číslo pověření Název služby - účel dotace Výše dotace

Oblastní spolek ČČK Litoměřice 00426105 Tylova 16, Litoměřice 2467540 Kontaktní centra 444 Kontaktní centrum Litoměřice 166 970,00

Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 - 

Stodůlkách 
62931270

Vlachova 1502/20, Praha 13 - 

Stodůlky 6095107
Raná péče

100
Diakonie ČCE - středisko v Praze 5

4 000,00

Diakonie ČCE - středisko křesťanské 

pomoci v Litoměřicíh

46768041 Komenského 224, Terezín 2987242 Podpora samostatného bydlení 94

Podpora samostatného bydlení - 

Centrum sociálních služeb, Klobouk 

Diakonie 152 000,00

Diakonie ČCE - středisko křesťanské 

pomoci v Litoměřicíh
46768041 Liškova 1543/43, Litoměřice 4731306 Azylové domy 91 Domov pro matky s dětmi

456 000,00

Diakonie ČCE - středisko křesťanské 

pomoci v Litoměřicíh
46768041 Teplická 167/1, Litoměřice 4894760 Sociální rehabilitace 96 Sociální rehabilitace

137 500,00

Diakkonie ČCE - středisko křesťanské 

pomoci v Litoměřicích

46768041 Rooseveltova 716/7, Litoměřice 7041080 Centra denních služeb 92 Centrum denních služeb

270 000,00

Diecézní charita Litoměřice 40229939
Kosmonautů 2022, Litoměřice

7429073 Odborné sociální poradenství 105
Poradenské centrum Litoměřice, 

Poradna pro osobsy v zadluženosti 132 260,00

Farní charita Litoměřice 46769382
Dominikánské náměstí 92/1, 

Litoměřice
5624320 Domovy se zvláštním režimem 198

Farní charita Litoměřice, Charitní 

domov sv. Zdislava - domov se 

zvláštním režimem 132 000,00

Farní charita Litoměřice 46769382 Zahradnická 1534/5, Litoměřice 6566711 Domovy pro seniory 196
Farní charita Litoměřice  - domov pro 

seniory 2 025 170,00

Farní charita Litoměřice 46769382 Zahradnická 1534/5, Litoměřice 5488355 Týdenní stacionáře 194 Farní charita Litoměřice, Domov na 

Dómském pahorku - týdenní stacionář 130 000,00

Farní charita Litoměřice 46769382 Zahradnická 1534/5, Litoměřice 9011520 Terénní programy 193 Středisko sociální prevence a 

humanitární pomoci - terénní služby 22 500,00

Farní charita Litoměřice 46769382
Dominikánské náměstí 92/1, 

Litoměřice
9518537 Domovy pro seniory 197

Farní charita Litoměřice, Charitní 

domov sv. Zdislava - domov pro 

seniory 75 000,00

Farní charita Litoměřice 46769382
Dominikánské náměstí 92/1, 

Litoměřice
1269156 Denní stacionáře 195 Farní charita Litoměřice, Charitní 

domov sv. Zdislava - denní stacionář 30 000,00

Farní charita Litoměřice 46769382 Švermova 2099/16, Litoměřice 3403190 Pečovatelská služba 199
Farní charita Litoměřice, Pečovatelská 

služba 628 220,00

Farní charita Litoměřice 46769382 Marie Pomocné 48, Litoměřice 2241142 Azylové domy 190
Středisko sociální prevence a 

humanitární pomoci - azylový dům 
150 000,00

Farní charita Litoměřice 46769382 Marie Pomocné 48, Litoměřice 5964684 Nízkoprahová denní centra 191

Středisko sociální prevence -

humanitární pomoci - nízkoprahové 

denní centrum 46 000,00

Farní charita Litoměřice 46769382 Marie Pomocné 48, Litoměřice 2548478 Noclehárny 192
Středisko sociální prevence a 

humanitární pomoci - noclehárny 6 250,00

Naděje 00570931 Pražská 992/14, Litoměřice 2503341 Sociálně terapeutické dílny 352 Dům Naděje Litoměřice 360 800,00

Naděje 00570931 Želetická 2187/11, Litoměřice 2367190 Azylové domy 342 Dům Naděje Litoměřice 375 050,00

Spirála 68954221
K Chatám 22, Skorotice, Ústí nad 

Labem
9381472 Krizová pomoc 521 Centrum krizové intervence

10 500,00

Fokus Labe
44226586

Stroupežnického 1372/9, 400 01 

Ústí nad Labem
4265731

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
220 Fokus Labe - Litoměřice

51 790,00

Fokus Labe
44226586

Stroupežnického 1372/9, 400 01 

Ústí nad Labem
1657475 sociální rehabilitace 221 Fokus Labe - Litoměřice

33 090,00

Příloha č. 1 - přehled subjektů, které obdrží dotaci v rámci programu Podpora sociálních služeb na rok 2016



Fokus Labe
44226586

Stroupežnického 1372/9, 400 01 

Ústí nad Labem
9425002 odborné sociální poradenství 219 Fokus Labe - Litoměřice

19 470,00

Hospic sv. Štěpána, z.s.
65081374

Rybářské náměstí 662/4, 412 01 

Litoměřice 1 - Předměstí
5419883

sociální služby poskytované ve zdravotnických 

zařízeních lůžkové péče
561 Hospic sv. Štěpána - sociální lůžka

40 000,00

Hospic sv. Štěpána, z.s.
65081374

Rybářské náměstí 662/4, 412 01 

Litoměřice 1 - Předměstí
6770385 odlehčovací služby 234 Hospic sv. Štěpána - o.s.

84 000,00

Lucie Brožková
75100967 Liberecká 67, 47301 Nový Bor 5222616 odlehčovací služby 275 KDP Sluníčko

133 000,00

NADĚJE 00570931 K Brance 11/19e, 155 00 Praha 8870904 terénní programy 354 Dům Naděje Litoměřice 249 690,00

NADĚJE
00570931 K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5510903 noclehárny 350

Dům Naděje Litoměřice, noclehárna 

pro ženy 93 630,00

NADĚJE
00570931 K Brance 11/19e, 155 00 Praha 9593299 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 351 Středisko Naděje Litoměřice

124 500,00

NADĚJE
00570931 K Brance 11/19e, 155 00 Praha 1256783 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 348

Středisko Naděje Litoměřice - 

Osvobození 71 000,00

NADĚJE 00570931 K Brance 11/19e, 155 00 Praha 6087352 chráněné bydlení 345 Dům NADĚJE Litoměřice - Pražská 80 750,00

CELKEM 6 291 140,00



Název poskytovatele IČ Adresa Identifikátor Druh soc. služby Číslo pověření Název služby - účel dotace Výše dotace

Spirála 68954221

K Chatám 22, 

Skorotice, Ústí nad 

Labem

9031562 Intervenční centra 519 Intervenční centrum

0,00

Fokus Labe

44226586

Stroupežnického 

1372/9, 400 01 Ústí 

nad Labem

3267891 sociální rehabilitace 214 terénní komunitní tým

0,00

Příloha č. 2 - přehled subjektů, které neobdrží dotaci v rámci programu Podpora sociálních služeb pro rok 2016



Město Litoměřice

NAVRH DO ZM

pro jednání ZM dne: 21.4.2016
žadatel: H.J., bytem XXXXX, Litoměřice
předkládá: Mgr, Karel Krejza, místostarosta
vypracoval: OSNMM - Mgr.Václav Hárting

Návrh: schválení dohody o splátkách

Zadatel dluží pronajímateli na nájemném a zálohách na služby poskytované s užíváním bytu
č.XXXXX v domě č.p. )fi)Ofi v ulici XXXXX v Litoměřicích za období od dubna 20,15 do března
2016 částku vcelkové výši 37.977,- Ké. Úrok ( poplatek ) zprodtení ke dni 1.4.2016 činí
2.092,- Kč.
Žadatel předmětný byt užíval na základě uzavřené nájemní smlouvy, jejíchž platnost uplynula
dnem 31.12.2015, Vzhledem ktomu, že žadatel dlouhodobě a hrubě porušoval nájemní
smlouvu, k dalšímu prodlouženíjiž nedošlo. Rada Města Litoměřice schválila podání žaloby na
vyklizení bytu, žadatelvšak v náhradní lhůtě vrátil byt pronajímateli dne 22.3.2016.
Zadatel uvádí, že se nyní nachází ve složité situaciXXXXX. Žadatel dále uvádíXXXXX.
Žadatel žádá o povolení splátek ve výši 1.100,- Kč měsíčně, počínaje duben 2016
( splatnost 36 měsíců ). Svůj měsíční příjem neuvedl, neboť XXXXX.

Dopad do rozpočtu města:

c) nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách splatného dluhu pro H.J., na částku 37.977,-Kč
spříslušenstvím. Výše splátky činí 1,100,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje
měsícem duben 2016, se splatností k poslednímu dni každého měsíce,

Podpis navrhovatele: Přijaté usnesení ZM ó.:



Dohoda o spIátkách sp|atného d!uhu

Sídlo: Mírové náměstí í5l7, Litoměřice, lČ: 00263958
zastou pené místostarostou M g r. Karlem Krejzou
(dále jen ,,věřitel")
a
pan H.J.
trvale bytem XXXXX, Lltoměřice
(dále jen ,,dlužník")

uzavíralí tuto dohodu

č1.1
Dlužník by| na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem nájemcem bytu č. XX1XX, na
adrese XXXXX, Litoměřice. Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním bytu dluží věřiteli za
měsíce duben, květen, srpen, prosinec 2015, dále za leden, únor, březen 20,16 částku 37.g77,-Kč.
Dlužník tyto pohledávky uznává co do důvodu a výše.

DluŽník bere na vědomí, že podle § 513 ve spojenís § 1970 a§2251zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění, jestliže nezaplatí nájemné do 5 dnů ode dne splatnostije povinen

'il?platit 
věřiteli úrokz prodlení stanovený nařízením vlády ě. 35112013 Sb., ve výši repo sazby sianovené

CNB pro prvníden kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o oŠm procentníóh bodů.
Úrok z prodlení ke dni 1 .4.2016 z částky 22,715,- Kč činí 1.193,- Kč. Ťuto pohledavku uznávádlužník co
do důvodu a uiše.
Dlužník bere na vědomí, že podle § 2247 odst. 3 zákona č. 8912012 Sb., občanského zákoníku,
vplatnémznění, apodle§ 13odst.2zákonač.6712013 Sb., jestliženezaplatíúhrady zaslužby
poskytované s užíváním bytu nebo nedoplatek na vyúčtováníslužeb do 5 dnů ode dne splatnosti, je
povinen zaplatit věřiteli poplatek z prodlení ve výši 1 promile z dlužné částky zakaždý den prodleni,
nejméně vŠak 10 Kčzakaždý izapočatrý měsíc prodlení , Poplatek z prodleníke dni 30.3.2016 z částky
3.400,_ Kč činí 843,- Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše.

Dlužník bere na vědomí, že podle § 513 ve spojenís § 1970 a § 225í zákona č. 89/2012 sb.,
občanského zákoníku, v platném znění, jestliže dlužník nezaplatí nájemné, úhrady za služby poskytované
s užíváním bytu nebo nedoplatek na vyúčtováníslužeb do 5 dnů ode dne splatnosti, je povinen zaplatit
věřiteli úrokz prodlení stanovený nařízením vlády č. 35112013 Sb,, ve výši repo sazby stanovené čNB
pro prvníden kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. úrok
z prodleníke dní 1.4.2016 z částky 11.862.-Kč činí56,- Kč. Tuto pohledávku uznávádlužník co do
důvodu a výše

ěl.z
Pohledávka ve výši 37.977,- Kč s příslušenstvím uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována
dlužníkem jako jeho splatný dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1.100,- Kč pod ztrátou
uýhody splátek (estliže dlužník nesp|ní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zb,ývalící
část dluhu), počínaje měsícem duben 2016, až do úplného zaplacení.
Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele č, 943410460257to1oo vedeného u
VS: 9130003844 nebo v hotovosti na pokladně MěÚ v Pekařské ulici v Litoměřicích
k poslednímu dni příslušného měsíce.

Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města dne 21.4.2016,

KB, a.s.pod
nejpozději

c|.3
ÚČastníci této dohody vycházqi ze stavu, podle něhož dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý
majetek, z kterého by bylo možno uspokojení pohledávky věřitele dosáhnout najednou a ani současné
přtjmy dlužníkŮ nedosahují takové výše, aby bylo možno dluh uhradit v plné výši. Dlužník činí čestné
prohlášení, že nemá žádnciu jinou pohledávku vůěi věřiteli.

čl. +
Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, žebyla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůIe, určitě, vážné a srozumitelně, nikoli v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvzujísvým podpisem.



Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdží dlužník a po dvou věřitel této dohody.

v Litoměřicích dne

Město Litoměřice
zastoupené m ístostarostou

Mgr. Karlem Krejzou

H.J.



 

 

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:  21.04.2016 
předkládá: Mgr. Václav Červín, místostarosta 
vypracoval: Ing. Venuše Brunclíková, vedoucí odboru územního rozvoje 
                   Bc. Martina Skoková, vedoucí odboru KSaT  
 
Návrh: schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného   
             prostranství 
 
Odůvodnění:   
Navrhované změny stávající obecně závazné vyhlášky města (OZV) č. 10/2011 ve znění 
doplnění č. 2/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, reagují  
na skutečnost, že tyto poplatky nebyly po dlouhou dobu aktualizovány a neodpovídají 
současným cenovým hladinám. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, stanoví maximální sazbu poplatku, a to:  
 

- až 10,-Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý  
i započatý den, 

- za užívání k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí 
může obec zvýšit sazbu až na její desetinásobek (100,-Kč), 

- obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou. 
 

Dalším důvodem pro změnu OZV je řešení situace na Mírovém náměstí, které není primárně 
určené pro stánkový prodej (tomuto účelu má sloužit především městská tržnice). Vyhláškou 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství není možné provést takovou regulaci, 
která by stánky na Mírovém náměstí zakázala, je ale možné stanovit maximální sazbu 
poplatku a tím prodej omezit. Z tohoto důvodu bylo Mírové náměstí zařazeno do samostatné 
I. zóny kde se stanoví max. sazba 100,-Kč na m2 a den, u ostatních veřejných prostranství 
se sice stávající částka 25,-Kč navyšuje (50,-Kč), ale pod hranici max. sazby. 
 
Návrh na usnesení:    
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství (viz. příloha orig. zápisu).   
       
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 



M Ě S T O    L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, 
 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 21.04.2016 usneslo vydat na základě 

§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 

vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1) Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného 

prostranství (dále jen „poplatek“).1) 
2) Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).2) 
 

Čl. 2 
Předmět poplatku, poplatník 

 
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného 

prostranství, kterým se pro účely této vyhlášky rozumí provádění výkopových prací, 
umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo 
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění 
skládek, užívání tohoto prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových 
a televizních děl.3) 

2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají 
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.4) 

 
Čl. 3 

Veřejné prostranství 
 
Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství5) uvedených v příloze této vyhlášky, která 
jsou rozdělena do čtyř kategorií ovlivňujících výši sazby.  

                                                      
1) § 1 písm. c) a § 4 zákona o místních poplatcích  
2) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
3) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
4) § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
5) § 34 zákona o obcích („Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 

parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu 
na vlastnictví k tomuto prostoru.“) 



Čl. 4 
Ohlašovací povinnost 

 
1) Poplatník je povinen ohlásit6) správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději 3 

dny před zahájením užívání veřejného prostranství. Při užívání z důvodu odstraňování 
havárií (zejména inženýrských sítí) je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti 
nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na 
sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, nebo není možné povinnost splnit z jiného 
závažného důvodu, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující 
pracovní den. 

2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.7) 
3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení8), je poplatník povinen tuto změnu oznámit 

do 15 dnů ode dne, kdy nastala.9) 
 

Čl. 5 
Sazba poplatku 

 
1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 

a) za provádění výkopových prací  ............................................................................  6,- Kč 
b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb  .....................................  10,- Kč   
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje  ...............................  50,- Kč 
d) za umístění stavebních zařízení: 

i) v podobě nepodchodného lešení  ....................................................................  6,- Kč 
ii) v podobě podchodného lešení  ........................................................................  3,- Kč 
iii) ostatních  .......................................................................................................  10,- Kč  

e) za umístění reklamních zařízení: 
i) typu „A“ ........................................................................................................  20,- Kč 
ii) ostatních  .......................................................................................................  30,- Kč 

f) za umístění zařízení cirkusů  ...............................................................................  10,- Kč 
g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí  ........................  30,- Kč 
h) za umístění skládek: 

i) stavebního materiálu a topiva (uhlí nebo dřevo)  ..........................................  10,- Kč 
ii) stavebního materiálu pro rekonstrukci a opravu stavby  ...............................  10,- Kč 
iii) ostatních  .......................................................................................................  10,- Kč 

i) za užívání pro reklamní akce  ..............................................................................  10,- Kč  
j) za užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl  ................................  10,- Kč  

                                                      
6) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
7) § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích: 

„V ohlášení poplatník nebo plátce uvede 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též 
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou 
činností poplatníka nebo plátce, 
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. místo, způsob užívání, předpokládanou 
dobu a výměru) 
Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě 
údajů požadovaných výše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“ 

8) včetně zániku poplatkové povinnosti  
9) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 



 
2) Stanovuje se týdenní paušální částka poplatku za každý i započatý m2: 

a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje  .................................  200,- Kč 
b) za umístění reklamních zařízení: 

i) typu „A“ ......................................................................................................  150,- Kč 
ii) ostatních  .....................................................................................................  150,- Kč 

3) Stanovuje se měsíční paušální částka poplatku za umístění: 
a) zařízení sloužících pro poskytování prodeje za každý i započatý m2 ...............  300,- Kč 
b) zařízení sloužících pro poskytování služeb (např. předzahrádek): 

i)   do 30 m2  ......................................................................................................  400,- Kč 
ii)  nad 30 m2  ....................................................................................................  800,- Kč 

c) za umístění reklamních zařízení za každý i započatý m2: 
i) typu „A“ ......................................................................................................  200,- Kč 
ii) ostatních  .....................................................................................................  300,- Kč 

4) Stanovuje se roční paušální částka poplatku za umístění reklamních zařízení za každý 
i započatý m2: 
a) typu „A“ .........................................................................................................  1.500,- Kč  
b) ostatních  ........................................................................................................  1.500,- Kč 

5) Sazby stanovené v odst. 1 až 4 tohoto článku vyhlášky platí pro veřejná prostranství 
II. kategorie. Pro veřejná prostranství III. kategorie se sazby snižují o 20 % a IV. kategorie 
o 40 % oproti sazbám stanoveným pro veřejná prostranství II. kategorie. Sazby pro I. 
kategorii jsou totožné se sazbami pro II. kategorii s výjimkou způsobu užívání dle čl. 5 
odst. 1 písm. c) této vyhlášky, pro který je nastavena sazba 100,- Kč za každý i započatý 
m2 užívaného veřejného prostranství. 

 
Čl. 6 

Osvobození od poplatku 
 
1) Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon o místních poplatcích.10) 
2) Dále se od poplatku osvobozují poplatníci: 

a) město Litoměřice, 
b) za užívání jakýmkoliv zpoplatněným způsobem, pokud je užívání bezprostředně 

spojeno s kulturní nebo sportovní akcí spolupořádanou s městem Litoměřice, 
c) za umístění skládky stavebního materiálu nebo paliva, pokud takové umístění 

nepřesáhne 24 hodin, 
d) za užívání veřejného prostranství, které není ve vlastnictví města Litoměřice, 
e) za umístění zařízení lunaparků nebo jiných obdobných atrakcí, avšak pouze za užívání 

veřejného prostranství z výměry překračující 150 m2. 
 

Čl. 7 
Splatnost poplatku 

 
1) Poplatek dle čl. 5 odst. 1 vyhlášky je splatný: 

a) nepřesáhne-li užívání do více kalendářních let, nejpozději do 7 dnů od ukončení 
užívání veřejného prostranství, 

b) přesáhne-li užívání do více kalendářních let, příslušná část za každý kalendářní rok 
nejpozději do konce každého příslušného kalendářního roku a v posledním 

                                                      
10) § 4 odst. 1 a 3 zákona o místních poplatcích („Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je 

určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Poplatku za užívání veřejného prostranství 
spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.“) 



kalendářním roce užívání nejpozději do 7 dnů od ukončení užívání veřejného 
prostranství. 

2) Poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný do 7 dnů od počátku 
každého týdenního nebo měsíčního poplatkového období. 

3) Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 30 dnů od počátku každého 
ročního poplatkového období. 

4) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, 
ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den. 

 
Čl. 8 

Ustanovení závěrečná 
 

1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.11) 

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.12)  

 
Čl. 9 

Zrušovací ustanovení 
 
Zrušují se obecně závazné vyhlášky: 

a) č. 10/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 4. 8. 2011, 
b) č. 2/2013, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2011, o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství, ze dne 31. 1. 2013. 
 

Čl. 10 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 

 
 
 
 
 
 

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

1. místostarosta 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:                    2016 
 
Sejmuto z úřední desky dne:                     2016  
 

                                                      
11) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
12) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



Příloha obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 
 
Zoplatněná veřejná prostranství dle čl. 3 vyhlášky: 
 
Ulice, chodníky, náměstí, tržiště, veřejná zeleň a parky nacházející se na následujících ulicích: 
 
Lokalita I. kategorie: 
 
Mírové náměstí 

 
Lokalita II. kategorie: 
 
5. května 
Dlouhá  

Kapucínské náměstí 
Lidická 

Michalská 
Novobranská 

 
Lokalita III. kategorie: 
 
Anenská 
České armády 
Českolipská 
Dlažební 
Dominikánská 
Jezuitská 
Klášterní 
Kořenského 
Komenského 
Kostelní náměstí 
Krajská 
Máchovy schody 

Masarykova 
Mrázova 
Mostecká 
Na Kocandě 
Na Valech 
Okružní 
Ostrovní 
Osvobození 
Palachova 
Palackého 
Pekařská 
Pokratická 

Sokolovská 
Sovova 
Teplická 
Tyršovo náměstí 
U Lávky 
Vavřinecká 
Velká Dominikánská 
Velká Krajská 
Vrchlického 
Wintrova 
Zítkova 

 
 
Lokalita IV. kategorie: 
 

28. října  
A. Muchy 
Akátová 
Alšova 
Ankertova 
B. Němcové 
Baarova 
Bezručova 
Bojská 
Borůvková 
Bratří Mrštíků 
Brožíkova 
Březinova cesta 
Bří Čapků 
Čechova  
Čelakovského 
Daliborova 
Dalimilova 

Dobrovského 
Dolní Rybářská 
Dominikánské náměstí 
Dómská 
Dómské náměstí 
Družba 
Družstevní 
Dukelská 
Dvořákova 
Dykova  
E. Krásnohorské 
Eliášova 
Erbenova 
Fillova 
Fügnerova 
Halasova 
Hálkova 
Havlíčkova 

Heydukova 
Horní Dubina 
Horní Rybářská 
Horova 
Hrubínova 
Hrušková 
Husova 
Hynaisova 
Chelčického  
Jabloňová  
Janáčkova 
Jarní  
Jarošova 
Jasmínová 
Jiráskovy sady 
Jiřího z Poděbrad  
Jungmannova 
K Interně 



K Radobýlu 
K Výtopně 
Karoliny Světlé 
Kardinála Trochty 
Kamýcká 
Kapucínská 
Karla IV. 
Kollárova 
Kosmonautů 
Kozinova 
Krátká 
Krupka 
Křepkova 
Křižíkova 
Křížová 
Kubelíkova 
Kubínova 
Květinová 
Labská 
Ladova 
Liberecká 
Lipová 
Liškova 
Lodní náměstí 
Marie Majerové 
Marie Pomocné 
Macharova 
Máchova 
Malinová 
Mánesova 
Mariánská 
Meruňková 
Mezibraní 
Michalovická 
Miřejovická 
Mládežnická 
Mlékojedská 
Mlýnská  
Na Mýtě  
Na Vinici  
Na Vyhlídce Školní 
Na Výsluní Škrétova 

Nádražní  
Navrátilova  
Nemocniční  
Nerudova  
Neumanova  
Nezvalova  
Odboje 
Opuková  
Plešivecká  
Pobřežní  
Pod Strání  
Pod Vinicí  
Polní  
Požární  
Pražská  
Purkyňova  
Raisova  
Resslova  
Revoluční  
Rooseveltova  
Růžovka  
Rybářské náměstí  
Sadová  
Samo Tomáška  
Sámova  
Seifertova  
Skalická  
Sládkova  
Slavíčkova  
Sluneční  
Smetanova  
Sokolská  
Spojovací  
Stará Mostecká  
Stavbařů  
Stránského  
Svatojiřská  
Svatováclavská  
Svojsíkova  
Šafaříkova  
Šaldova  
Šeříková 

Škroupova 
Špálova 
Štursova 
Švabinského 
Švermova 
Tolstého 
Topolčianská 
Třebízského 
Turgeněvova 
Turistická cesta 
Tylova 
Tyršův most 
U Kapličky 
U Katovny 
U Medulánky 
U Potoka 
U Pramene 
U Stadionu 
U Statku 
U Studně 
U Školy 
U Trati 
V Zahradách 
Václavské náměstí 
Vančurova 
Veitova 
Velká Mlýnská 
Višňová 
Vodní 
Vojtěšská 
Vojtěšské náměstí 
Votočkova 
Werichova  
Wolkerova 
Zahradnická 
Zelená 
Zelenkova 
Žalhostická 
Želetická 
Žernosecká 
Žitenická 
Žižkova 

 
  



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: 21.4.2016 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta  
vypracoval: KSaT, tajemník  
  
Návrh: změna Zásad pro promíjení dluhu a příslušenství dluhu 
 
Odůvodnění:   
Navrhovaná změna Zásad pro promíjení dluhu a příslušenství dluhu, schválených ZM dne 
17.09.2015 usnesením č. 166/7/2015 se doplňuje o možnost navýšení prominutí o 10 % pro 
osoby, které účinně spolupracují na řešení své zadluženosti s Občanskou poradnou zřízenou 
při Diecézní charitě Litoměřice, Kosmonautů 2022, Litoměřice.  
Tato poradna poskytuje bezplatné právní služby osobám v obtížné finanční situaci a projekt 
je realizován za podpory Města Litoměřice (dotace činí cca 150 tis. ročně). 
Odstupňování prominutí ve výši 40, 60 a 80% zůstává zachováno, pouze u osob 
spolupracujících s poradnou, tedy tam kde bude tato spolupráce Diecézní charitou 
potvrzena, může výše prominutí dosahovat 50, 70 a 90%. Doporučení RM nebo ZM 
k navýšení prominutí bude dávat OSVaZ ve spolupráci s KSaT, právním úsekem.    
 
Znění Zásad tvoří přílohu tohoto návrhu. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
 

c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:    
ZM schvaluje změnu Zásad pro promíjení dluhu a příslušenství dluhu (viz. příloha originál 
zápisu).  
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 
 
 
 



ZÁSADY PRO PROMÍJENÍ DLUHU  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ DLUHU 

 
V souladu s ustanoveními § 85 písm. f) a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
ve znění pozdějších předpisů, u dluhu a příslušenství dluhu (poplatky a úroky z prodlení) 
spadajících do samostatné působnosti o prominutí rozhoduje: 
 

a) Rada – schvaluje prominutí dluhu do 20.000,-Kč (včetně), 
b) Zastupitelstvo – schvaluje prominutí dluhu nad 20.000,-Kč, 

 
Žádost dlužníka o prominutí dluhu nebo jeho příslušenství spolu s materiály dokládajícími 
údaje o dluhu nebo příslušenství dluhu připravuje správce pohledávky (příslušný odbor MěÚ)  
ve spolupráci s KSaT, právním úsekem. Dlužník může požádat o prominutí  
i dosud nesplatné pohledávky.   
 
Obecné zásady pro promíjení dluhů (pohledávek) nebo příslušenství dluhu:  
 

1. V posledních 12 měsících nebyly dlužníkovi prominuty žádné dluhy (pohledávky) 
nebo příslušenství dluhu. 
 

2. Dlužník předloží řádně zdůvodněnou žádost o prominutí, popř. s přílohami, 
kterými dokládá svá tvrzení (např. výši příjmu). 
 

3. V případě, že dlužník žádá o prominutí příslušenství dluhu, musí být tento dluh 
(jistina) uhrazen a rovněž musí být uhrazeny náklady vzniklé vymáháním dluhu 
(např. soudní poplatky). 
 

4. Dlužník nemá žádné další neuhrazené pohledávky po lhůtě splatnosti vůči městu 
Litoměřice. 
 

5. Pokud je dluhem nájemné, musí být dlužníkem řádně hrazeno v posledních třech 
měsících před podáním žádosti o prominutí. 

 
V případě, že dlužník splňuje výše uvedené obecné zásady může Rada nebo Zastupitelstvo 
prominout příslušenství dluhu: 
 

a) až do výše 80% pokud byl dluh uhrazen mimosoudní cestou, nepřevýšil částku 
30.000,-Kč a v případě opakujícího se plnění se nejednalo o pohledávku za období 
delší než 3 měsíce,  
 

b) až do výše 60% pokud byl dluh uhrazen mimosoudní cestou, ale převýšil částku 
30.000,-Kč a v případě opakujícího se plnění se jednalo o pohledávku za období delší 
než 3 měsíce,  
 

c) až do výše 40% pokud byl dluh vymáhán soudní cestou, maximálně však do výše 
dluhu (jistiny). 

 
V případě, že dlužník splňuje přiměřeně situaci výše uvedené obecné zásady může Rada nebo 
Zastupitelstvo prominout dluh (jistinu) i dosud nesplatnou pohledávku; výši prominutí 
stanoví individuálně/výši prominutí stanoví obdobně jako u příslušenství dluhu.    



 
V případě, že dlužník účinně spolupracuje na řešení svého zadlužení s občanskou poradnou 
Diecézní charity Litoměřice (Kosmonautů 2022, Litoměřice) a tato skutečnost je ze strany 
charity potvrzena, může Rada nebo Zastupitelstvo dlužníkovi prominutí dluhu (jistiny, 
příslušenství i dosud nesplatné pohledávky) navýšit až o 10 % k výši prominutí uvedené pod 
písm. a) až c). Doporučení k navýšení prominutí dává OSVaZ ve spolupráci s KSaT, právním 
úsekem.    
 
Zároveň se stanoví, že podmínkou prominutí je uzavření dohody o prominutí do 30 dnů  
od rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva a uhrazení zbývající (neprominuté) částky do 30 dnů 
ode dne rozhodnutí o prominutí. Pokud k uzavření dohody nedojde (např. se dlužník 
nedostaví k jejímu podpisu) nebo nedojde k úhradě zbývající (neprominuté) částky v uvedené 
lhůtě, dluh (pohledávka) nebo příslušenství dluhu prominuty nejsou a budou po dlužníkovi 
vymáhány soudní cestou. Dlužník může na zbývající (neprominutou) částku požádat  
o uzavření dohody o splátkách dluhu podle zásad schválených zastupitelstvem v takovém 
případě nebude částka vymáhána. 
 
Na prominutí nemá dlužník nárok ani při splnění výše uvedených zásad a podmínek; Rada 
nebo Zastupitelstvo může prominutí neschválit, popř. schválit prominutí v jiné výši. 
 
Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem města Litoměřice dne 17.9.2015 usnesením  
č. 166/7/2015 a nabývají účinnosti tímto schválením. 
 
 
 
 

 
 

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

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta 

 



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:  21. 04. 2016 
předkládá: Mgr. Milan Čigáš, tajemník  
vypracoval: Odbor ekonomický – Monika Pavučková 
                   KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková  
  
Návrh: Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2016 
 
Odůvodnění:   
Dosud platný Statut sociálního fondu č. 2/2012 byl schválen ZM dne 4. 10. 2012 a doplněn 
dodatky - č. 1 ze dne 25. 4. 2013 a č. 2 ze dne 2. 8. 2013. Součástí statutu je Příloha č. 1, 
která obsahuje specifikaci jednotlivých příspěvků a Příloha č. 2 – jmenování členů Správní 
rady fondu (SRSF). Předkládaný nový Statut sociálního fondu č. 1/2016 obsahuje za prvé 
revizi právních předpisů, ze kterých statut vychází, za druhé změny v Příloze č. 1: 
 
- zrušení dalších odměn schválených Správní radou SF (bod 8) – nevyužíváno, 
- zrušení příspěvku na životní pojištění (bod 11) – nevyužíváno, 
- nově se zavádí příspěvek na kulturu a služby tzv. Unišek+ (bod 5) 
 
SRSF schválila na svém jednání dne 5. 2. 2016 poskytování univerzálního nedaňového 
nepeněžního benefitu tzv. Unišek +, který zaměstnanci umožní samostatné rozhodnutí, zda 
benefit bude čerpat v oblasti kultury, sportu, vzdělání, zdraví nebo dovolené.  Unišek+ je 
šeková knížka s nominální hodnotou, kterou lze uplatnit během dvou let. Zároveň se 
s účinností od 1. 1. 2017 navrhuje zrušit příspěvek na rekreaci čerpaný dosud buď formou 
daňového benefitu nebo tzv. šeku na dovolenou. Do konce roku 2016 zaměstnanec může 
uplatnit jednu ze tří forem příspěvku.   
Za třetí se mění Příloha č. 2 - jmenování nového předsedy SRSF (tajemníka MěÚ).     
Nové znění Statutu sociálního fondu č. 1/2016 tvoří přílohu tohoto návrhu. 
 
Návrh na usnesení:    
ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 1/2016 (viz. příloha orig. zápisu).  
 
       
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Statut sociálního fondu 

č. 1/2016 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 21. dubna 2016 rozhodlo vydat 

na základě § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 114/2002 

Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, tento statut 

sociálního fondu (dále jen „statut SF“): 

  čl. I 
Preambule 

Sociální fond je zřízen jako účelový a trvalý fond města Litoměřice.  

čl. II 
Účel fondu 

Sociální fond je hlavním zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance  
města Litoměřice a  dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva města a je určen především  
k regeneraci pracovních sil, ke zlepšení pracovních podmínek, k překlenutí tíživé sociální 
situace dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města Litoměřice a zaměstnanců města 
Litoměřice, kteří jsou v pracovním poměru k městu Litoměřice déle než 12 odpracovaných 
měsíců (tato podmínka se nevztahuje na čerpání prostředků fondu na stravné). Výjimku z této 
lhůty může povolit pouze správní rada fondu.   

čl. III 
Tvorba fondu 

1/   Zdroje fondu tvoří:  
          a/ zůstatek na účtu sociálního fondu z předchozího roku;  
          b/ příděl z rozpočtu města schválený zastupitelstvem města (ZM) ve výši 2 % z objemu 
              ročních hrubých mezd; dále je tvořen z náhrad v době nemoci zaměstnanců, kteří 
              jsou k městu Litoměřice v pracovněprávním vztahu a z odměn dlouhodobě  
              uvolněných členů ZM;  
          c/ dary;  
          d/ příděl z rozpočtu města schváleného ZM na penzijní připojištění pro běžný rok  
              ve výši 300,- Kč zaměstnanec/měsíc; 
          e/ úroky na bankovním účtu. 
  
2/    Příslušné podíly ze schváleného rozpočtu se převádějí do fondu čtvrtletně. 



  
čl. IV 

Použití prostředků fondu 
  

  Prostředky budou použity k financování těchto výdajů:  
          1/ příspěvek na stravování (dle platného příkazu starosty a tajemníka MěÚ) 
          2/ příspěvek na rekreaci  
          3/ dary a odměny při životních a pracovních jubileích  
          4/ dary a odměny při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu  
          5/ benefitní poukázka Unišek   
          6/ půjčky na zařízení, modernizaci, event. koupi bytu  
          7/ jednorázová sociální výpomoc (návratná i nenávratná)  
          8/ příspěvek na penzijní připojištění  
          9/ bankovní poplatky 
         

  
       Jednotlivé příspěvky, dary, odměny a půjčky a jejich výše jsou uvedeny v příloze č. 1  
       ke statutu SF. 
 

čl. V 
Správní rada fondu 

  
1/    Správní rada fondu je složena ze starosty, tajemníka, hospodářky a šesti zástupců 

zaměstnanců města. 
 
2/    Členy správní rady fondu jmenuje a odvolává starosta (viz příloha č. 2 ke statutu SF). 
  
3/    Předsedou správní rady fondu je tajemník MěÚ. 
  
4/    Správní rada fondu připravuje a schvaluje použití rozpočtu fondu na jednotlivé účely. 
  
5/    Správní rada fondu předkládá přehled o hospodaření a plnění rozpočtu fondu  

v závěrečném účtu města. 
  
6/    Oprávnění k podpisu a výplatě z fondu má jmenovaná správní rada fondu zastoupená 

starostou města, tajemníkem MěÚ a jedním z dalších členů správní rady fondu. 
 
7/   Správní rada fondu se schází nejméně 2x do roka nebo dle potřeby. 
 
  

čl. VI 
Prostředky fondu 

  
1/   Prostředky fondu jsou používány v rámci schváleného rozpočtu na příslušný rok. 

Rozpočet zpracovává správní rada fondu dle návrhu členů. Nevyčerpané prostředky 
fondu koncem roku nepropadají a převádějí se do dalšího roku v rámci schvalování 
závěrečného účtu města Litoměřice. Převody prostředků fondu do jiných fondů města 
nejsou přípustné. Nelze použít prostředky fondu na realizaci rozpočtových výdajů města. 

  
2/   Pro posouzení a použití prostředků fondu je ustanovena správní rada fondu, odpovídající 

za hospodaření s finančními prostředky fondu.  
  
3/    Správní rada fondu rozhoduje o poskytování odměn a darů k životním výročím a jubileím 

na základě údajů personálního oddělení. Rozhoduje rovněž o poskytování ostatních darů, 
odměn, půjček a výpomocí z fondu.   



  
4/   Odměny se poskytují v tom roce, ve kterém příslušné výročí nastalo. Dary-odměny 

mohou být peněžité a nepeněžité. O výši odměny rozhoduje správní rada fondu a při 
plnění peněžitých nebo nepeněžitých darů-odměn se vždy přihlíží k plnění úkolů 
zaměstnance pro město Litoměřice.  

  
 

čl. VII 
Závěrečná ustanovení 

  
Tento statut SF nabývá účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Litoměřice a ruší 
statut sociálního fondu č. 2/2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.4.2013, dodatku č. 2 ze dne 
2.8.2013 a dodatku č. 3 ze dne 9.4.2015. 
Článek IV bod 2/ tohoto statutu a bod 1) Přílohy č. 1 se s účinností k 1.1.2017 ruší. 
 
  
  
  
V Litoměřicích dne ... 2016 

             

  

        -------------------------------                                                 ------------------------------ 

            Mgr. Milan Čigáš                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč 

       tajemník MěÚ Litoměřice                                                            starosta města 

  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 k Statutu sociálního fondu č. 1/2016 
 
Výše příspěvků, darů, odměn, atd. dle čl. IV odst. 2., 3., 4., 5., 6. a 8. statutu SF č. 1/2016 

1) odst. 2. – příspěvek na rekreaci 

Příspěvek je poskytován zaměstnanci města Litoměřice a je možné jej čerpat buď  
na rekreaci jeho vlastní, nebo jeho dítěte a to ve dvou variantách, z nichž jednu variantu si 
zaměstnanec zvolí: 
 
a) Peněžní příspěvek  
Příspěvek lze uplatnit v daném kalendářním roce maximálně 1x, a to do výše příspěvku  
na zaměstnance schváleného Správní radou sociálního fondu pro daný kalendářní rok. 
Příspěvek bude vyplácen na základě předloženého dokladu s datem zaplacení příslušné 
rekreace. Tato částka bude poukazována ve výplatě mzdy v následujícím měsíci po předložení 
dokladu a podléhá zdanění. 
 
b) Nepeněžní příspěvek  
Příspěvek lze uplatnit v daném kalendářním roce maximálně 1x, a to do výše příspěvku  
na zaměstnance schváleného Správní radou sociálního fondu pro daný kalendářní rok. 
Zaměstnanec alespoň týden před platbou rekreace předloží písemnou žádost o nepeněžní 
příspěvek hospodářce sociálního fondu formou tzv. „Šeku na dovolenou“. Šek na dovolenou 
bude vydán oproti podpisu zaměstnance. Po zaplacení rekreace včetně odečteného šeku na 
dovolenou, který bude vyznačen na faktuře, do týdne od uskutečněné platby předloží 
hospodářce SF doklad s vyznačeným datem zaplacení (např. fakturu, u CK smlouvu, pokladní 
doklad, kopii bankovního výpisu v případě, pokud nebude datum platby vyznačené na faktuře, 
smlouvě). U rekreace, kde platba probíhá až při pobytu, je nutné doložit doklad s vyznačeným 
datem zaplacení (např. fakturu, u CK smlouvu, pokladní doklad, kopii bankovního výpisu 
v případě pokud nebude datum platby vyznačené na faktuře, smlouvě) do týdne od termínu 
ukončení rekreace. 
Pokud doklad o zaplacené rekreaci nebude ve stanoveném termínu předán hospodářce SF, 
zaměstnanec bude povinen do fondu vrátit částku v hodnotě vydaného šeku.  
 
2) odst. 3. - dary a odměny při životních a pracovních jubileích 

Nárok na odměnu mají zaměstnanci dle celkově odpracované doby a dále dle doby 
odpracované u města Litoměřice (u zaměstnanců, kteří přecházeli do pracovního poměru  
na základě delimitačního protokolu z OkÚ Litoměřice se započítává i doba odpracovaná  
na OkÚ). 

Odpracována doba je rozdělena do 3 pásem: 

I. pásmo           1 - 3 roky   (u města Litoměřice) 

II. pásmo          3 - 10 roků  (u města Litoměřice) 

III. pásmo        nad 10 roků (u města Litoměřice) 

 a) v případě životního jubilea 50 let věku                                                      max. 10 000,- Kč 

v pásmech: (3 000,- Kč / 7 000,- Kč / 10 000,- Kč) 



  b) v případě životního jubilea 55 let věku                                                     max.   6 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 4 000,- Kč / 6 000,- Kč) 

  c) v případě životního jubilea 60 let věku                                                     max.   6 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 4 000,- Kč / 6 000,- Kč) 

  d) v případě životního jubilea 65 let věku                                                     max.   6 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 4 000,- Kč / 6 000,- Kč) 

  e) při dovršení 20 let výkonu práce                                                                max.  2 000,- Kč 

v pásmech: (1 000,- Kč / 1 500,- Kč / 2 000,- Kč) 

   f) při dovršení 25 let výkonu práce                                                                 max.  2 500,- Kč 

v pásmech: (1 500,- Kč / 2 000,- Kč / 2 500,- Kč) 

  g) při dovršení 30 let výkonu práce                                                                 max.  3 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 2 500,- Kč / 3 000,- Kč) 

  h) při dovršení 35 let výkonu práce                                                                 max.  4 000,- Kč 

v pásmech: (3 000,- Kč / 3 500,- Kč / 4 000,- Kč) 

  ch) při dovršení 40 let výkonu práce                                                                max.  4 500,- Kč 

v pásmech: (3 500,- Kč / 4 000,- Kč / 4 500,- Kč) 

  i) při dovršení 45 let výkonu práce                                                                  max.  4 500,- Kč 

v pásmech: (3 500,- Kč / 4 000,- Kč / 4 500,- Kč) 

3) odst. 4. - dary a odměny při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu 
 
          a) Odměna v maximální výši 10 000,- Kč při příležitosti prvního skončení pracovního 
poměru po nabytí nároku na starobní důchod nebo po přiznání plného invalidního důchodu. 
Odměna nenáleží v případech, kdy je zaměstnanci vypláceno odstupné podle zákoníku práce 
při skončení pracovního poměru. 

            v pásmech: (5 000,- Kč / 7 500,- Kč / 10 000,- Kč) 

Nárok na odměnu mají zaměstnanci dle odpracované doby u města Litoměřice  
(u zaměstnanců, kteří přecházeli do pracovního poměru na základě delimitačního protokolu  
z OkÚ Litoměřice se započítává i doba odpracovaná na OkÚ). Odpracována doba je 
rozdělena do 3 pásem (viz.bod 2). 

V případě plného invalidního důchodu se odměna týká zaměstnanců, kteří odpracovali 
minimálně 10 let u města Litoměřice. 



4) odst. 5 - benefitní poukázka Unišek 

Benefitní poukázka Unišek je poskytována zaměstnanci města Litoměřice ve výši schválené 
správní radou fondu pro daný kalendářní rok. Unišek lze použít na úhradu výdajů na kulturu, 
sport, dovolenou, zdraví, vzdělání, atd. dle individuálních preferencí zaměstnance. 

5) odst. 6. - půjčky na zařízení, modernizaci event. koupi bytu 
  
           a) půjčky na zařízení, modernizaci event. koupi bytu                            max. 10 000,- Kč 
     
Půjčka je splatná do 1 roku. Schválenou půjčku musí zaměstnanec vyčerpat, včetně 
předložení daňových dokladů do 30 dnů po jejím schválení. Daňové doklady musí být s datem 
starším po podpisu smlouvy. V opačném případě se půjčka neposkytne a umožní se čerpání 
dalšímu zájemci. O další poskytnutí půjčky lze žádat až nejdříve po uplynutí jednoho roku po 
zaplacení poslední splátky dřívější půjčky.  
 
6) odst. 8 - příspěvek na penzijní připojištění 

           a)  zaměstnavatel poskytne příspěvek zaměstnanci ve výši 300,- Kč měsíčně (tento 
příspěvek se netýká zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené). 

7) Závěrečné ustanovení 
 
Finanční nároky dle bodů 1), 2), 4), 5) a 6) nebudou přiznány zaměstnanci, který je  
ve výpovědní lhůtě z důvodu výpovědi dané v souladu s ust. § 50 odst. 3 a § 52 písm. f), g)  
a h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nebo se kterým je uzavřena dohoda o ukončení 
pracovního poměru dle § 49 ZP (nevztahuje se na výpověď nebo dohodu v souvislosti  
s odchodem do starobního nebo plně invalidního důchodu). 
Finanční nároky dle bodů 1), 2), 4), 5) a 6) budou přiznány zaměstnanci po odpracování  
1 roku u města Litoměřice.  

Schváleno Zastupitelstvem města Litoměřice na zasedání dne 21.04.2016.     

V Litoměřicích dne ...2016 

 

 

-------------------------------                                                         ------------------------------ 

      Mgr. Milan Čigáš                                                                Mgr. Ladislav Chlupáč 

tajemník MěÚ Litoměřice                                                                 starosta města 

 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 ke Statutu sociálního fondu č. 1/2016 

 

Jmenování členů Správní rady fondu: 

 

na základě Statutu sociálního fondu č. 1/2016 jmenuji tyto členy správní rady fondu:  

 

předseda:              Mgr. Milan Čigáš, tajemník MěÚ 
 
  
členové:                Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města 
                              
   
                              Monika Pavučková, hospodářka fondu 
  
 
                              Bc. Dušan Bouček, zástupce zaměstnanců 
  
 
                              Mgr. Václav Härting, zástupce zaměstnanců 
  
 
                              Ing. Lenka Kuchařová, zástupce zaměstnanců 
  
 
                              Dušan Hrubiško, zástupce zaměstnanců 
  
 
                              Bc. Martina Skoková,  zástupce zaměstnanců 
 
 
                              Jana Kühnová, zástupce zaměstnanců 
 

 

 

V Litoměřicích dne ...2016                                                      --------------------------- 

                                                                                                         Mgr. Ladislav Chlupáč 

                                                                                                                 starosta města 



 
M   Ě   S   T   S   K   Ý        Ú   Ř   A   D         V        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C   Í   C   H 

 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     ZM 
 
 
 

pro jednání ZM,  dne :       21. dubna 2016 
 
předkládá :              Mgr. Ladislav Chlupáč 
 
  
 
 
 
 
 
 
Návrh:   Zápis z likvidační komise 
 

 

Likvidační komise předkládá návrh na odpis a vyřazení uvedených položek z účetní 
evidence ( zápis komise ze dne 21. března 2016 viz příloha orig. zápisu ). 

 

 

 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města  schvaluje na návrh likvidační komise dle zápisu ze dne 21. 3. 2016 
odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                          
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

( komise likvidační ) 

 

konané dne 21.3.2016 od  11,oo hod. v budově Městského úřadu Litoměřice, kancelář správního 
odboru č. 5, Mírové náměstí 245 / 8       

 

 

Přítomni: 

 PhDr. Jan Štíbr 

 Václav Knotek 

 Lukas Wünsch 

 ing. Zdeněk Bezděka 

 Bc. Martin Fadler  
 

 

Omluven:             / 

 

Jednání řídil:     Lukas Wünsch, předseda komise 

 

 

Zapisovatel: Jana Kühnová 

 

 

Program: 

1.- 8.   návrhy na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci 
 
 
 
 
 
 

 

Konec jednání:  11,50 hod. 

 

 

Termín příštího jednání: dle potřeby 

 

  

 
 
 



 
Zápis č. 1 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci /Sbor dobrovolných 
hasičů Litoměřice 
 
- vyřazení starých a poškozených židlí / 23 ks /, stolů / 2 ks /, zpuchřelé požární hadice (vše pořízeno  
k 1.1.2006) a excentrické brusky Metabo pořízené před r. 2003 - odborný návrh na vyřazení viz. 
příloha orig. zápisu. 

      celkem za  4.035,- Kč  
pro  5  proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu 
jednání ZM dne 21.4.2016. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
 
 
Zápis č. 2 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor školství, 
kultury a památkové péče 
 
- vyřazení poničených billboardů, vlajek, řečnického pultu, stojanu A, desky / EU / - pořízeno k 5/2009 
a  3 ks regálů na víno (z roku 2002 a 2003) 
    celkem za  31.606,-- Kč 
pro  5    proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem a doporučují RM jeho zařazení do programu 
jednání ZM dne 21.4.2016.  
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
 
 
Zápis č. 3 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / hájovna - Varhošť 
 
- vyřazení 4 ks dřevěných lavic z r.2006 (poničeno vandaly a povětrnostními vlivy)  
   celkem za 11.308,-- Kč 
pro 5   proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem a doporučují RM jeho zařazení do programu 
jednání ZM dne 21.4.2016.   
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena zápisem o provedení fyzické likvidace na hájovně 
( rozřezáním a použitím k vytápění objektu hájovny ).  
 
 
 
 
Zápis č. 4. - návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci  / ÚR – Zahrada Čech 
s.r.o. 
 
- na základě „Vyřazovacích protokolů“ z revizní kontroly ( kopie viz. příloha orig. zápisu ) vyřazení 
nefunkčních elektrických spotřebičů neschopných bezpečného provozu : přímočará pila AEG, olej. 
radiátor, ledničky/ 2 ks /, akumulační kamna / 3 ks / a rozbrušovací stroj AEG – vše zařazeno  
do evidence majetku k 1.1.2004.    

celkem za 21.807,52 Kč 
pro 5 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu 
jednání ZM dne 21.4.2016. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 



 
 
 
 
Zápis č. 5 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / útvar strategického 
plánování a udržitelnosti rozvoje 
 
- vyřazení neopravitelných (nedostupné náhradní díly) nebo nefunkčních strojů: dataprojektoru ACER, 
laser. tiskárny Samsung, laminovacího stroje PEACH StarPhoto A4 a wifi routeru DLink na základě 
odborného Vyřazovacího protokolu ( viz příloha orig. zápisu ) a poničených, nepoužitelných 
reklamních bannerů, panelu, zeleného altánu a rollupu       celkem za  46.844,-- Kč 
pro 5   proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem a doporučují RM jeho zařazení do programu 
jednání ZM dne 21.4.2016.  
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
 
Zápis č. 6 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor soc.věcí a 
zdravotnictví 
 
dle seznamu a)   prevence kriminality: videovrátný,   (zařazeno k 28.12.2009)         10.000,- Kč 
- zastaralý, obrazovky vysvícené, nedosažitelné náhradní díly (protokol viz orig. zápisu) 
 
dle seznamu b)   Domov pro seniory:    skříňky, zástěny, koše, svítidla, radia…  39.005,- Kč
  
- nefunkční majetek, vozík bez koleček, svítidla bez krytů, zástěny potrhané  apod.  
                 detektor, vysavač, robot, kávovar, mikrovlnka 17.908,- Kč 
- elektrospotřebiče nefunkční, neopravitelné, dle odborného posudku neschopné bezpečného provozu 
(vše zařazeno k 1.1.2006) 
 
dle seznamu c)   dílna:      kompresor, mobilní telefony          9.863,- Kč 
- kompresor (zařazen 2005) nákladná oprava, výše opravy telefonů se blíží ceně nových MT 
(odborné posouzení viz. orig. zápisu) 
 
dle seznamu d) DPS Kosmonautů: automatická pračka                   10.900,- Kč 
- netěsní, koroze, vadný volič - oprava nerentabilní, zařazena do evidence majetku k 1.1.2005 
(odborné posouzení stavu viz. příloha orig. zápisu) 
  
dle seznamu e) DPS Švermova:   televize, chladnička, vysavač, varné konvice 28.380,- Kč 
- nefunkční, poškozené, opravy neekonomické – vše zařazeno do evidence majetku k 1.1.2005 
(posouzení stavu elektrospotřebičů doloženo odborným protokoly viz. přílohy orig. zápisu) 
 
dle seznamu f)  DPS Velká Krajská:    nábytek, koberce, vysavače, dvouvařiče, umělý vánoční 
stromek, TV, video, tlakoměr, mrazák, tepovač, žehlička, ventilátor, sušička,…  87.294,- Kč  
- nábytek rozbitý, opotřebený, elektrospotřebiče nevyhovují z pohledu bezpečného provozu, oprava 
nákladná (odborný protokol viz příloha orig. zápisu), vše do evidence majetku zařazeno k 1.1.2005  
 
pro  5 proti 0 zdrželo se 0 
 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu 
jednání 
ZM dne 21.4.2016. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci  nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 



Zápis č. 7 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / správní odbor + IT 
 
a) vyřazení software VERA, Gramis 6, WindowsXP, Windows Vista, Corel 8, Contex( z let 1996 – 
2008 ), který je funkčně zastaralý a bez nutné podpory od výrobce není možné jeho další bezpečné 
používání 
   celkem za  230.968,60 Kč 
 
 
b)  vyřazení starého, nefunkčního, poškozeného drobného hmotného majetku, nedostupné náhradní 
díly ( psací stroj, kalkulačky, telefony, fotoaparáty, tísňová tlačítka signalizace, set-box ), zařazeno do 
evi-dence majetku v letech 1969 – 2012. 
   celkem za  109.752,-- Kč 
Posouzení stavu SW a elektrospotřebičů  body a) a b) ze dne 7.3.2016 viz příloha orig. zápisu. 
 
 
c) vyřazení kopírovacího stroje Lanier LD135 (pořízeno 2005)a kopírovacího stroje Toshiba 
eSTUDIO166  
(rok pořízení 2009) – jedná se o nefunkční stroje, které se již nevyplatí opravit, náhradní díly 
nedostupné, 
odborné protokoly viz. přílohy orig. zápisu.            celkem za  370.733,-- Kč 
 
 
d) vyřazení 9 ks varných konvic /opravy neekonomické, 5 ks záclon /poničených a termosky/rozbitá 
   celkem za     4.853,-- Kč 
 
 
e) vyřazení 3 ks rozbitých lednic (z let 1994,1997,2008), ventilátoru (2006), 4 ks stolních lampiček 
(2006), 
pokladničky (2003) a radiomagnetofonu (1994) a radia ( 2008) – opravy se již finančně nevyplatí 
     celkem za   17.224,-- Kč 
 
 
f) vyřazení rozbitého nábytku (stolky, skříňky, židle, věšáky, kuchyňská linka (1994), stěna 4-dílná 
(2006), poliček, lavic, kontejnerů, mís na květiny, dělící stěny apod. (pořízených v letech 1968 – 2012) 
   celkem za  488.502,50 Kč 
 
 
g) počítačové sestavy, monitory, tiskárny, servery, notebooky, switche, router 
    - rozbité, poruchové počítačové vybavení, nedostatečně výkonné, neopravitelné pro nedostupnost 
náhradních dílů, případné opravy nerentabilní - odborný protokol  Posouzení stavu hardware (viz 
příloha orig. zápisu) 
           celkem za  1,274.967,20 Kč 
pro  5 proti 0 zdrželo se 0 
 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem na vyřazení majetku z účetní evidence a doporučují 
RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne  21.4.2016. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady o 
provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.  
 
 
 
 
Zápis č. 8 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / městská policie  
 
dle seznamu a)  
monitory, tiskárny HP, diktafony, mikrofon, bezdrátový telefon, sestava PC Asus, videokamera SONY, 
videoman, šroubovák AKU, lednice, baterky do auta, tiskárna Canon, nabíječ k telefonu     
- uvedená technika je nefunkční za hranicí životnosti, opotřebená a již nepoužitelná, viz. odborné  
posouzení stavu techniky ( příloha orig. zápisu ) 
   celkem za  209.333,-- Kč 



dle seznamu b) 
křesla kancelářská, židle 
- nepoužitelné, opotřebené stářím a non-stop provozem, protokol o posouzení stavu viz. příloha orig. 
zápisu               celkem za   40.809,-- Kč 
 
dle seznamu c) 
PC sestavy XP, tablety 
- uvedená technika je nefunkční za hranicí životnosti, opotřebená, opravy nerentabilní a již 
nepoužitelná, 
protokol o odborném posouzení stavu viz. příloha orig. zápisu          celkem za   39.976,- Kč 
 
dle seznamu d) 
telefon HTC Desire 200 - černý 
- prasklé krycí sklo, oprava možná pouze výměnou předního krytu, odborné posouzení mobilního 
zařízení viz. příloha orig. zápisu       celkem za  4.828,- Kč 
 
dle seznamu e) 
fotoaparát Fujifilm Finepix XP 30S 
- poškozená klapka víka přihrádky na baterie, v přístroji nedrží sd karta, dle odborného posouzení (viz. 
příloha orig. zápisu) je neopravitelné z důvodu nedostupnosti náhradních dílů 
                      celkem za  4.855,- Kč 
 
dle seznamu f) 
mikrofony k diktafonu, varné konvice, klávesnice Samsung, kalkulátory stolní, ventilátor, pojízdný 
hever, brašna na kameru, pouzdro HTC, flashdisk Patriont, přijímač satelitní, držák na LCD na zeď 
- majetek je nefunkční, opotřebený, nepoužitelný, non-stop provoz , viz. Protokol o posouzení stavu 
(příloha orig. zápisu) 
                               celkem za  18.528,- Kč 
dle seznamu g) 
telefon HTC Desire X - černý 
- nejde zapnout, oprava možná pouze výměnou základní desky, odborné posouzení mobilního 
zařízení viz. příloha orig. zápisu 
                      celkem za  5.999,- Kč 
pro 5 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem na vyřazení majetku z evidence souhlasí a doporučují RM 
jeho zařazení do programu jednání ZM dne 21.4.2016. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady  
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
Za likvidační komisi: 
 
 
Lukas Wünsch  ………………………..…….. 
 
 
PhDr. Jan Štíbr   ………………....……..…….. 
 
 
Václav Knotek  ……………………………….. 
 
 
Ing. Zdeněk Bezděka ……………………………….. 
 
 
 
Bc. Martin Fadler  …………………………………   …………………………. 
 
         Mgr. Ladislav Chlupáč 
Zapsala: Jana Kühnová       starosta města 



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:  21.04.2016 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta  
  
  
Návrh:   
Schválení zástupce m ěsta Litom ěřice pro jednání se Sdružením obcí pro nakládání  
s odpady - SONO 
 
Odůvodn ění:    
Město Litoměřice je členem svazku obcí - Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO), 
Želechovice 48, 410 02 Čížkovice, IČO: 46772707.  
Na základě usnesení zastupitelstva ze dne 11.12.2014 č. 26/02/2014 o rozdělení 
kompetencí starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů za volební období 
2014 - 2018, zastupuje město v uvedeném sdružení 1. místostarosta – Mgr. Karel Krejza. 
Vzhledem k pracovnímu vytížení pana místostarosty se ukazuje jako potřebné schválit ještě 
jednoho zástupce města v uvedeném sdružení.  
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta:  
 
c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
 
Návrh na usnesení:    
ZM schvaluje  jako zástupce města Litoměřice při jednáních se Sdružením obcí pro 
nakládání s odpady, Želechovice 48, 410 02 Čížkovice, IČO: 46772707, zastupitele ……  
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
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    Návrhy k projednání v ZM dne 21.04.2016 

Předkládá: OSNMM 

majetkové záležitosti: 
 
Záměry: 
 
17. Prodej pozemku parc. č. 4505/2 o vým ěře 19 m2  (zast. plocha) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: V.K., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatelka vlastní stavbu (chaty) na Třeboutické stráni včetně zahrady parc.č. 4505/1 
v k.ú. Litoměřice, pozemek pod chatkou užívá na základě nájemní smlouvy. Pro dořešení vlastnictví 
požádala o jeho odkoupení. 
Stanovisko OÚRM: Uvedený pozemek se nachází pod stavbou, vzhledem k tomu, že okolní pozemek 
je ve vl. žadatele není z hlediska rozvoje sídla a v souladu s platnou územně plánovací dokumentací 
připomínek ani námitek. 
Projednáno v MK dne 4.04.2016 hlasováním      pro:6 proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje prodej. 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 4505/2 o vým ěře 19 m2  (zast. plocha) v k.ú. 
Litom ěřice. 
 

 
 
18. Prodej pozemku parc. č. 968 o vým ěře 96 m2 (zahrada)  v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Kontrolou bylo zjištěno, že pozemek ve nitrobloku je užíván bez právního důvodu. 
Dopisem byla tato skutečnost oznámena vlastníkům sousedních domů - v ul. Rooseveltova č.p. 760  
a v ul. Sládkova č.p. 852. 
Vlastníci domu č.p. 852, zapsaní na LV 4357 (manželé Ch., T.F., M.H., B.J., A.N. a P.V.) mají zájem o 
odkoupení; pozemek tvoří s domem jeden funkční celek s jediným možným vchodem na zahrádku. 
Stanovisko OÚRM: Uvedený pozemek je v platné územně plánovací dokumentaci veden jako plocha 
BH – Bydlení hromadné, k záměru prodeje není připomínek ani námitek. 
Projednáno v MK dne 4.04.2016: hlasováním      pro:6 proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje prodej. 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 968 o vým ěře 96 m2 (zahrada)  v k.ú. Litom ěřice. 
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19. Prodej pozemku parc. č. 657/38 o vým ěře 46 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice 
Žadatel: AP-RENT s.r.o,IČO:25010077,  Litoměřice 
 
Odůvodnění: Společnost (žadatel) je vlastníkem sousední nemovitosti č.p. 443 na pozemku parc.č. 
657/17 v k.ú. Pokratice. Z této budovy (suterén) je vyústěno nouzové schodiště - stavba, která stojí  
na žádaném pozemku a není zapsána do katastru nemovitostí. Společnost má od stavebního úřadu 
pod č.j. 0004213/16/SÚ/JHo potvrzení o existenci stavby - objektu únikového schodiště.         
Stanovisko OÚRM: Z hlediska platné územně plánovací dokumentace a z hlediska koncepce rozvoje 
sídla: Na předmětném pozemku se nachází stavba, únikové schodiště  pro  sousední stavbu č.p. 443, 
která je také ve vl. Žadatele. Pozemek parc.č. 657/17, na kterém stojí stavba č.p. 443 je však jiného 
vlastníka (ÚZSVM). Z tohoto důvodu souhlasí do doby vyřešení převodu pozemku pod stavbou 
budovy č.p. 443 pouze s pronájmem pozemku, na kterém se nachází schodiště.     
Projednáno v MK dne 4.04.2016: hlasováním      pro:5 proti:0  zdržel se:1 
MK doporu čuje i p řes zamítavé stanovisko OÚRM prodej. 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 657/38 o vým ěře 46 m2 (ost. plocha) v k.ú. 
Pokratice. 
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20. Směna pozemku parc. č. 2568/2 o vým ěře 19 m2 s doplatkem rozdílu ceny za  pozemky ve vl. 
města  parc. č. 2565/1 o vým ěře 39 m2 (zast. plocha), 2565/2 o vým ěře 58 m2 (ost. plocha)  
a 2566/3 o vým ěře 6 m2 (zast. plocha) vzniklých na základ ě nezapsaného odd ěl. geometr. plánu, 
vše v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Na základě výzvy katastrálního úřadu o odstranění nesouladu v katastru nemovitostí 
(stavba garáže, která je ve vl. P.D. st. a ml.) je třeba řešit majetkoprávní vztahy k nemovitostem. 
Vlastník stavby byl upozorněn na nutnost legalizace stavby a na možnost odprodeje pozemků dle 
místního šetření a na základě provedeného oddělovacího geometrického plánu. 
Dle odděl. geometr. plánu (a hlavně z finančních důvodů) žadatel požádal o odkoupení pouze parc.č. 
2565/1, 2565/2 a 2566/3 o celkové výměře 103 m2.  
V roce 2001 byla s žadatelem uzavřená nájemní smlouva na část pozemku parc.č. 2566/2 o výměře 
962 m2. Na pozemky parc.č. 2567/1 o výměře 181 m2, 2561/59 o výměře 33 m2 a 2566/4 o výměře 61 
m2 žádá nájem (celkem 275 m2), s tím, že vlastnické vztahy budou vyřešeny později.  
Při zaměření bylo dále zjištěno, že část pozemku parc.č. 2568/2 o výměře 19 m2 (zahrada)  
ve vlastnictví žadatele je před plotem a slouží jako veřejná komunikace; tento pozemek bude v rámci 
směnné smlouvy převeden do vlastnictví města Litoměřice. 
Stanovisko OÚRM: Uvedené pozemky jsou částečně vedeny jako plochy DI – Dopravní infrastruktura 
a plochy BH – Bydlení hromadné. S plánovaným záměrem realizace veřejné prospěšné stavby D2 – 
Silnice II/247 – přivaděč průmyslové zóny Prosmyky 1. a 2., lze konstatovat, že není připomínek ani 
námitek. 
Projednáno v MK dne 4.04.2016 : hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje, je možné řešit i formou kupní smlouvy (nákup a prodej). 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zám ěr sm ěny pozemku parc. č. 2568/2 o vým ěře 19 m2 za pozemky ve vlastnictví 
města Litom ěřice - parc. č. 2565/1 o vým ěře 39 m2 (zast. plocha), parc. č. 2565/2 o vým ěře 58 m2 
(ost. plocha) a parc. č. 2566/3 o vým ěře 6 m2 (zast. plocha), vzniklých na základ ě dosud 
nezapsaného odd ělovacího geometrického plánu, vše v k.ú. Litom ěřice, a to s doplatkem 
rozdílu ceny ze strany vlastníka pozemku parc. č. 2568/2. 
 

 
 
21. Darování pozemku parc. č. 4008/113 o vým ěře 2240 m2 včetně stavby bez č.p. (garáže) v k.ú. 
Litom ěřice 
Žadatel: Město Litoměřice, IČO: 00263958, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
 
Odůvodnění: Město Litoměřice dlouhodobě připravuje, ve spolupráci s Univerzitou Karlovou (UK)  
a dalšími institucemi, projekt výzkumu potenciálu a využití geotermální energie. Usnesením Vlády ČR 
ze dne 21.12.2015 vznikla výzkumná infrastruktura RINGEN (VI), jejímž nositelem je UK a její partneři, 
a která se bude rozvíjet v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad. Pro účely získání dotace na vybudování 
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VI je třeba, aby UK byla vlastníkem nemovitosti, jejíž přestavbou vznikne výzkumné pracoviště - 
centrum geotermální energie Litoměřice.  
Podmínky smlouvy: 
Nemovitost bude použita pro rozvoj infrastruktury RINGEN.  
Obdarovaný bude nemovitost využívat zejména pro výzkumné, vědecké a vzdělávací účely.  
Obdarovaný nesmí nemovitost převést na jinou osobu (věcné právo - zákaz zcizení). 
Obdarovaný je povinen udržovat nemovitost v dobrém stavu. 
Zjistí-li se, že již není možné nebo účelné využívat nemovitost pro výzkumné vědecké a vzdělávací 
účely a nebrání-li tomu pravidla obsažená v právním řádu nebo pravidla pro poskytnutí dotace, jíž byla 
nemovitost nebo aktivity v ní provozované podpořena, zavazuje se obdarovaný bezplatně převést 
nemovitost zpět na dárce; obdarovaný si ponechá movitý majetek (pořízený z dotace), nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak. Obdarovaný nemá v takovém případě nárok na náhradu za případné 
zhodnocení věci. Případné administrativní a daňové náklady jdou na vrub dárci. 
Stanovisko OÚRM: V územně plánovací dokumentaci je tato plocha vedena TO – Technické služby a 
zabezpečení. Nemovitost je dotčena záměrem na veřejně prospěšné stavby jako T101 – Centrální 
zdroj tepla – Geotermální teplárna (GTT) a T 102 – Nouzové záložní zdroje tepla, není tedy námitek 
ani připomínka    
Projednáno v MK dne 4.04.2016:  hlasováním  pro:2  proti:0  zdržel se:4 
MK nerozhodla 
Projednáno v RM dne 7.04.2016: RM doporu čuje schválení darovací smlouvy s Univerzitou 
Karlovou 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zám ěr darování pozemku parc. č. 4008/113 o vým ěře 2240 m2 včetně stavby  
bez čp/če (garáže) v k.ú. Litom ěřice formou darovací smlouvy pro ú čel výzkumu potenciálu 
geotermální energie v Litom ěřicích. 
 

 
 
 
22. Žádost o bezúplatný p řevod části pozemku parc. č. 657/41 v k.ú. Pokratice (nutný odd ěl. 
geometr. plán) na ČR - Úřad pro zastupování státu ve v ěcech majetkových 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o pozemek - z části  zeleň u nemovitosti č.p. 443, kde se také nachází opěrná 
zídka a část pod chodníkem v ul. U Kapličky (nutný odděl. geometr. plán). Dle zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, údržbu a správu komunikací a zeleně provádí obec. Převody pozemků 
pod komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny 
na obce bezúplatně. 
Stanovisko OÚRM: Uvedený pozemek je zařazen do plochy SC.3 – Smíšené využití centra, 
k bezúplatnému převodu části pozemku není námitek ani připomínek.  
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Parcelní 
číslo Název druhu pozemku 

Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

657/41 ost.plocha-zeleň 60000 173 m2 ul. U Kapličky  
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný p řevod části pozemku parc. č. 657/41 v k.ú. Pokratice 
(nutný odd ěl. geometr. plán) na ÚZSVM, Rašínovo náb řeží 390, Praha. 
 
 

 
 
 
Prodeje: 
 
23. Prodej pozemku parc. č. 2563/39 o vým ěře 19 m2  (zast. plocha) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: K.B., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Na základě výzvy katastrálního úřadu k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí – 
stavba garáže ve vlastnictví pana B. není zapsána, je třeba dořešit majetkoprávní vztah. Pan B. 
pozemek užívá na základě nájemní smlouvy. Vlastník byl upozorněn na nutnost legalizace stavby a na 
možnost odprodeje pozemku parc.č. 2563/39 o výměře 19 m2 v k.ú. Litoměřice. 
Stanovisko OÚRM: V platné územně plánovací dokumentaci, kterou je ÚP včetně změn, je pozemek 
označen DI – dopravní infrastruktura, nevyplývají zde žádné záměry znemožňující či limitující využití, 
k prodeji není připomínek.  
Projednáno v MK dne 18.02.2016 hlasováním      pro:7 proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje prodej. 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 11.02.2016 pod bodem 21/2/2016. 
Zveřejněno na ú řední desce: od 23.02.2016 do 10.03.2016 není p řipomínek ani námitek  
Cena dle znaleckého posudku č. 21/564/16       21.750,- Kč 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2563/39 o vým ěře 19 m2 v k.ú. Litom ěřice K.B.,  
Litom ěřice, za cenu dle znaleckého posudku 21.750,- K č a uhrazení náklad ů  
za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.025,- K č a správního poplatku za vklad práva  
do katastru nemovitostí. 
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24. Prodej pozemku parc. č. 600/64 o vým ěře 4 m2 (ostat. plocha) v k.ú. Pokratice 
Žadatel: J.R., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Na základě výzvy katastrálního úřadu k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí - 
společný dvůr ve vlastnictví paní R. má oplocení posunuté o 4 m2. Vlastník byl upozorněn  
na nutnost dořešení majetkoprávního vztahu s městem a na možnost odprodeje pozemku parc.č. 
600/64 o výměře 4  m2 v k.ú. Pokratice. 
Stanovisko OÚRM: Na základě posouzení s platnou územně plánovací dokumentací a s koncepcí 
rozvoje sídla lze konstatovat, že uvedený záměr není v rozporu a není tedy námitek  
Projednáno v MK dne 18.02.2016 hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se:1 
MK doporu čuje prodej. 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 11.02.2016 pod bodem 22/2/2016. 
Zveřejněno na ú řední desce: od 23.02.2016 do 10.03.2016 není p řipomínek ani námitek  
Cena smluvní odvozená od znal.posudku č. 1/544/16 ze dne 21.01.2016 – 1.174,50 Kč/m2 

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 600/64 o vým ěře 4 m2 v k.ú. Pokratice J.R., Litom ěřice za 
cenu smluvní ve výši 4.698,- K č (cena obvyklá v čase a míst ě) a uhrazení správního poplatku za 
vklad práva do katastru nemovitostí. 
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25. Prodej pozemku parc. č. 4334/2 o vým ěře 10 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: M.H., Most 
 
Odůvodnění: Žadatel je vlastník stavby (zahradní chatky) v zahrádkářské kolonii a pro dořešení 
vlastnických vztahů žádá o odkoupení pozemku pod chatkou v osadě č. 28. 
Stanovisko OÚRM: V platné územně plánovací dokumentaci, kterou je ÚP včetně změn, je pozemek 
označen RI – individuální rekreace – chatové lokality. Město vlastní pouze dva pozemky v této lokalitě 
proto k prodeji není připomínek. 
Stanovisko OSNMM: ZM dne 5.06.2014 usnesením č. 102/4/2014 schválilo prodej zastavěných 
pozemků v zahrádkářských osadách za cenu smluvní 300,- Kč/m2 

Projednáno v MK dne 18.02.2016 hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje prodej. 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 11.02.2016 pod bodem 23/2/2016. 
Zveřejněno na ú řední desce: od 23.02.2016 do 10.03.2016 není p řipomínek ani námitek  
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 4334/2 o vým ěře 10 m2 v k.ú. Litom ěřice M.H.,  Most, za 
cenu smluvní ve výši 3.000,- K č a uhrazení správního poplatku za vklad práva do ka tastru 
nemovitostí. Cenu pozemk ů pod zahrádká řskými chatkami schválilo ZM dne 05.06.2014. 
 

 
 
 
26.  Prodej pozemku parc. č. 4334/4 o vým ěře 20 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: P.F., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatel je vlastník stavby (zahradní chatky) v zahrádkářské kolonii, pro dořešení 
vlastnických vztahů žádá o odkoupení pozemku pod chatkou v osadě č. 28. 
Stanovisko OÚRM: V platné územně plánovací dokumentaci, kterou je ÚP včetně změn, je pozemek 
označen RI – individuální rekreace – chatové lokality. Město vlastní pouze dva pozemky v této lokalitě 
proto k prodeji není připomínek. 
Stanovisko OSNMM: ZM dne 5.06.2014 usnesením č. 102/4/2014 schválilo prodej zastavěných 
pozemků v zahrádkářských osadách za cenu smluvní 300,- Kč/m2 

Projednáno v MK dne 18.02.2016 hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje prodej. 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 11.02.2016 pod bodem 24/2/2016. 
Zveřejněno na ú řední desce: od 23.02.2016 do 10.03.2016 není p řipomínek ani námitek  
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 4334/4 o vým ěře 20 m2 v k.ú. Litom ěřice, P.F.,  
Litom ěřice, za cenu smluvní ve výši 6.000,- K č a uhrazení správního poplatku za vklad práva do 
katastru nemovitostí. Cenu pozemk ů pod zahrádká řskými chatkami schválilo ZM dne 
05.06.2014. 
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27.  Prodej  pozemku parc. č. 2962/6 o vým ěře 7 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litom ěřice – dopln ění  
o dalšího kupujícího  
Žadatel: Ing. V. F., Litoměřice a J.F., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Z důvodu odstranění nesouladu v katastru nemovitostí: ke stavbě garáže nebyla 
předložena listina dokládající existenci stavby, vlastník stavby (žadatel) požádal SÚ o dořešení, 
přičemž bylo zjištěno, že stavba je větší než původní projekt a část se nachází na pozemku  
ve vlastnictví Města. 
Projednáno v MK dne 23.11.2015 hlasováním: pro:6 proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje prodej. 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 10.12.2015 pod bodem 233/8/2015. 
Zveřejněno na ú řední desce: od 15.01.2016 do 1.02.2016 není p řipomínek ani námitek  
Cena dle znal.posudku č.2/545/16           7 850,- Kč 
 
ZM dne 11.02.2016 usnesením č. 30/2/2016 schválilo prodej pozemku parc.č. 2962/6 o výměře 7 m2  
v k.ú. Litoměřice, Ing. V.F., Litoměřice za cenu dle znal. posudku ve výši 7 850,- Kč a uhrazení 
nákladů za vypracování znal. posudku ve výši 3 025,- Kč, vyhotovení odděl. geometrického plánu ve 
výši 3 630,- Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Společné jmění manželů 
Frolíkových nebylo zúženo, a proto předmětnou nemovitost nabývají společně. Z tohoto důvodu 
požádali o doplnění paní Frolíkové do kupní smlouvy.  
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje revokaci usnesení č. 30/2/2016 ze dne 11.02.2016 tak, že kupujícími bu dou 
manželé Ing. V.F. a  J.F., Litom ěřice. V ostatním z ůstává usnesení nezm ěněno. 
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28. Zřízení věcného b řemene - služebnosti zajišt ění únikového východu po části pozemku 
parc. č.1004 v k.ú. Litom ěřice ve prosp ěch parc. č. 1009/3 v k.ú. Litom ěřice v četně stavby čp. 53  
Žadatel:  OSNMM 
 
Odůvodnění: Parc.č.1004 v k.ú. Litoměřice bezprostředně sousedí s pozemkem parc.č.1009/3 včetně 
stavby  č.p. 53, která slouží jako kino Máj.  
Spoluvlastníci  pozemku parc.č. 1004 v k.ú. Litoměřice jsou: B.M., Litoměřice, MUDr. Z. a A. K., 
Litoměřice a S.K., Litoměřice. 
Na části pozemku parc.č. 1009/3 je rovněž stavba garáže, která je přístupná pouze pro vlastníky 
pozemku parc.č.1004 v k.ú. Litoměřice. 
ZM dne 10.12.2015 pod č. usnesení 231/8/2015 schválilo záměr prodeje pozemku včetně stavby 
garáže, která byla na základě odděl. geometr. plánu oddělena z původní parcely č. 1009/3 - nově 
parc.č. 1009/5 (tento bod bude projednán v ZM pod č. 29). 
V rámci řešení vlastnických vztahů pro pozemek parc.č. 1009/3 včetně stavby je nutné zajistit 
služebnost - únikový východ z objektu kina pro případ požáru nebo jiné naléhavé situace. 
Spoluvlastníci  souhlasí, že únikovým východem bude zatížen jejich pozemek parc.č. 1004 v k.ú. 
Litoměřice v rozsahu podle GP č. 4366-217/2015. Zřízení VCB je odsouhlasené za jednorázovou 
úplatu v částce 10.000,- Kč. Náklady spojené s GP ve výši 3.630,- Kč a poplatek za vklad práva  
do KN bude hradit Město Litoměřice. 
Návrh na usnesení:                                                                                                                                                                                  
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene - služebnosti zajišt ění únikového východu v rozsahu 
podle GP č. 4366-217/2015 na části pozemku parc. č. 1004 v k.ú. Litom ěřice, který je  
ve spoluvlastnictví B.M., Litom ěřice, MUDr. Z. a A.K., Litom ěřice a S. K., Litom ěřice, ve 
prosp ěch parc. č. 1009/3 včetně stavby čp. 53 v k.ú. Litom ěřice, která je ve vlastnictví M ěsta 
Litom ěřice, a to za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- K č. Náklady spojené s vyhotovením GP 
ve výši 3.630,- K č a poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí bude hradit M ěsto 
Litom ěřice. 
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 29. Prodej pozemku parc. č. 1009/5 o vým ěře 77 m2 včetně stavby bez č.p. v k.ú. Litom ěřice    
(nezapsaný odděl. geometr. plán) 

Žadatel: manželé MUDr. Z. a A.K., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Kontrolou bylo zjištěno, že se jedná o stavbu, která je využívaná, jako garáž s tím, že 
tato stavba je vedena jako součást pozemku parc.č. 1009/3, na kterém se nachází také víceúčelová 
stavba č.p. 53 (kino Máj). Oddělovacím geometrickým plánem byl tento pozemek rozdělen  
a zaměřena garáž na nové parcele č. 1009/5. Ke garáži je jediný přístup a to přes pozemek parc.č. 
1004 z ul. Osvobození, který však není v majetku města. 
Stanovisko OÚRM: Není připomínek ani námitek. 
Stanovisko MKZ: Jde o nepotřebný majetek, který není využíván.     
Projednáno v MK dne 23.11.2015 hlasováním: pro:6 proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje prodej . 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 10.12.2015 pod bodem 231/8/2015. 
Zveřejněno na ú řední desce: od 15.01.2016 do 1.02.2016 není p řipomínek ani námitek  
Cena dle znal.posudku č.18/561/16           305 660,- Kč 
Možnost prodeje byla oznámena i spoluvlastníkům nemovitosti č.p. 311 : Nemají zájem  
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 1009/5 o vým ěře 77 m2 včetně stavby bez č.p. v k.ú. 
Litom ěřice (nezapsaný odd ěl. geometr. plán) manžel ům MUDr. Z. a A.K., Litom ěřice, za cenu 
dle znaleckého posudku ve výši 305.660,- K č a uhrazení náklad ů za vypracování znaleckého 
posudku ve výši 4.961,- K č, odd ělovacího geometrického plánu ve výši 3.630,- K č a správního 
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
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30. Prodej pozemku parc. č. 5336/9 o vým ěře 204 m2 (ovocný sad) a parc č. 5336/8 o vým ěře 1059 
m2 (ovocný sad) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: IJS SERVICE s.r.o., IČO: 27323561,  Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žádaný pozemek přímo sousedí s areálem společnosti, důvod žádosti je hlavně ochrana 
majetku před přívalovou srážkovou vodou z vrchu Bídnice, v minulosti již několikrát došlo k vytopení.  
Jedna z možností jak čelit a předcházet škodám je obnova původního ovocného sadu s možností 
chovu včel. V současné době je pozemek mnoho let neudržovaný. 
Stanovisko OÚRM: Z hlediska platné územně plánovací dokumentace předmětná stavba - opatření 
před přívalovou srážkovou vodou, se nachází v lokalitě – plochy smíšené nezastavěné území s indexy 
(přírodní preference, zemědělství a ochranná zóna). Lze tedy konstatovat, že záměr žadatele není 
v rozporu s platnou ÚPD. Prodej pozemku doporučují jen na vybudování ochr. prvku z vrchu Bídnice  
a zároveň souhlasí s využitím této části pro chov včel. Podmínkou je zpracování projektu, který bude 
projednaný se Správou CHKO České Středohoří a vodoprávním úřadem MěÚ Litoměřice.  
Se záměrem obnovy původního ovocného sadu souhlasí, doporučují však pronájem nikoli prodej. 
Stanovisko OŽP: Žádaný pozemek je dlouhodobě zanedbaný, vznikají zde nepovolené skládky.  
Je zarostlý a drží se zde černá zvěř. Rekultivace tohoto pozemku bude stát nemalé peníze, souhlasí 
s prodejem s tím, že by neměl být oplocený, na pozemku by se měl vybudovat rybníček. 
Projednáno v MK dne  23.03.2015 MK bere v úvahu var iantu: část prodat a ostatní část dát  
do pachtu, p řesto tento bod byl odložen za ú čelem místního šet ření a zjišt ění zájmu 
sousedního vlastníka nemovitosti ( čp. 2220), zda by m ěl také zájem o odkoupení části 
pozemku. 
Stanovisko OSNM: Na základě doporučení z MK byl osloven i sousední vlastník nemovitosti.  
Po oznámení vlastníci truhlárny mají také zájem o odkoupení, avšak s ohledem na cenu pozemku, 
nemají zájem podílet se na vybudování ochranného valu.    
Na základě místního šetření bylo zjištěno, že pozemek již dlouho neplní svůj charakter tj. ovocný sad, 
je zarostlý nálety, slouží jako nepovolená skládky. Přes pozemek vede VN. 
Žadatel nechal na své náklady zpracovat Studii – návrh vodohospodářských opatření. Tato studie je 
schválená OŽP. Jde o zbudování hráze s možností umístění převozných úlů a záchytné dvě nádrže 
pro povodňovou vlnu.  
Stanovisko Ing. Gryndlera: Informoval o stanovisku báňského úřadu, který vydal rozhodnutí ohledně 
úložiště radioaktivního odpadu, vysvětlil graf vody vytékající z důlního díla včetně měření průtoku  
a monitoringu. Upozornil na vysoké napětí a bezpečnost v  souvislosti s výskytem divokých prasat. 
MK dne 8.06.2015 doporu čila : Záměr prodeje části pozemku parc.č. 5336 (ovocný sad) v k.ú. 
Litoměřice pro vybudování ochranného valu (nutný odděl. geometr. plán) dle již vypracované studie 
formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 
ZM dne 25.06.2015 pod bodem usnesení č. 141/6/215 schválilo adresný zám ěr prodeje  
a uzav ření dohody o umíst ění stavby. 
Na základě nového jednání koncem října 2015 na OŽP s projektantem a firmou Súrao Praha, která 
neodsouhlasila původní realizaci z důvodu využití důlní vody pro zásobování navrhované nádrže (od 
2016 platí jiná vyhláška), byla přepracována studie. Nová nádrž by měla zachycovat především 
srážkovou vodu ze stávající cesty a přilehlých pozemků včetně hráze, která bude tvořit ochranný 
prvek v době přívalových dešťů. 
Ocenění pozemků: Dle územního plánu je pozemek veden jako plocha nezastav ěného území  
(přírodní preference, zemědělství a ochranné zóny), z tohoto důvodu cena dle znaleckého posudku  
č. 3/546/16 vychází ze zemědělské půdy – bonity 11,48 Kč/m2. Není jiná možnost jak určit cenu. 
Stanovisko OSNMM: ZM dne 5.06.2014 usnesením č. 102/4/2014 schválilo prodej (pro samostatné 
zahrady, zahrádkářské osady) za cenu smluvní 300,- Kč/m2  pozemky zastavěné a zahrady za 100,- 
Kč/m2 .Doporučujeme ceny pozemku parc.č. 5336/9 za 300,- Kč/m2 a 5336/8 za 100,- Kč/m2 – 
z důvodu vybudování ochranného protipovodňového valu. Celková částka 167.100,- Kč. 
Nové stanovisko OÚRM z důvodu změny: Potvrzují stanovisko ze dne 3.03.2015, k novému rozdělení 
dle odděl. geometr. plánu č. 4319-142/2013 není připomínek ani námitek 
Stanovisko OŽP: Souhlasí s prodejem nového návrhu dle odděl. geometr. plánu  č. 4319-142/2015. 
Pozemky se dají velice těžko udržovat, neboť se nacházejí v odlehlé části města, kde vznikají 
nepovolené skládky. Navrhované terénní úpravy a následné využití zlepší vodní režim v této lokalitě  
a omezí vodní erozi.    
Projednáno v MK dne 4.04.2016 hlasováním:  pro:5  p roti:0  zdržel se:1 
MK doporu čuje prodej dle nového návrhu s použitím smluvní cen y (ZM dne 5.06.2014). 
 
Návrh na usnesení: 
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ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 5336/9 o vým ěře 204 m2 (ovocný sad) a parc. č. 5336/8  
o vým ěře 1059 m2 v k.ú. Litom ěřice (nezapsaný odd ělovací geometrický plán) spole čnosti IJS 
SERVICE s.r.o., IČO: 27323561, Litom ěřice, za cenu smluvní (obvyklou) ve výši 167.100,- K č a 
uhrazení správního poplatku za vklad práva do katas tru nemovitostí, a to se z řízením v ěcného 
předkupního práva ve prosp ěch m ěsta Litom ěřice na dobu ur čitou - do dokon čení stavby 
povod ňového valu. Obvyklou cenu pozemk ů schválilo ZM dne 05.06.2014 usnesením č. 
102/4/2014. 
 

  
 
 
31. Prodej BJ č. 986/71 v ul. Mrázova 986/29 v k.ú. Litom ěřice dle schválených Zásad prodeje 
obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o poslední neprodanou BJ v ul. Mrázova 986/29 za kterou musí město 
přispívat do fondu oprav. RM schválila dne 3.03.2016 pod bodem usnesení 134/4/2016 způsob 
prodeje obálkovou metodou. Uvedený kupující zvítězil s nejvyšší nabídkovou kupní cenou.  
 

by
t.
č
. 

ve
lik

os
t

 

vý
m
ě

ra
 

ku
pn

í 
ce

na
 

ku
pu

jíc
í

 

ad
re

sa
 

71. 2+1 52,28 m2 752.000,-  Kč J.Ž. Litom ěřice 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 986/71 v dom ě č.p. 986 stojícím na pozemku parc. č. 
1343 a souvisejících spoluvlastnických podíl ů ve výši 5228/421671 na spole čných částech 
domu a pozemku v k.ú. Litom ěřice, za nejvyšší nabídkovou cenu 752.000,-K č J.Ž., Litom ěřice.  
 
 
 
32. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 120 v k.ú. Pokratice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce “IV-12-4013542 LT, Ltm, Pokratice-kNN p.p. č. 126/3,nové OM“  
byla žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava. Před stavební akcí byla uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 9810000428 dne 29.4.2015. 
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Objednavatelem geometrického plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN  
hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název 
druhu 
pozemku 

Způsob využití Výměra 
Druh 
zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 
bm 

náhrada 
za bm / 
Kč 

DPH 21% výpo čet      
(bez DPH) 

120 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 900 NN 1 96,00 20,16 96,00 

cena celkem bez DPH   1   20,16 Kč 96,00 Kč 

cena celkem s DPH         116,16 Kč 
Cena za BM je ur čena dle platných zásad, schválených  Zastup. m ěsta  Litom ěřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. 
I/20 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
elektriza ční distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 120 v k.ú. Pokratice v rozsahu dle GP 
č. 1367-175/2015 ve prosp ěch oprávn ěného spol. ČEZ Distribuce a.s., I ČO: 24729035,  Děčín, za 
jednorázovou úhradu ve smluvní výši 96,-K č + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za 
vklad práva do katastru nemovitostí. 

 
 
 
 
 
33. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 2472/52 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035,  Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce “ IV-12-4012932, LT, Ltm., kNN, Mi řejovická, pp č. 2472/39, 
lokalita " byla žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava.  
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene  
č. 9810000399 dne 22.9.14 
Objednavatelem geometrického plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN  
hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Způsob využití Výměra 
Druh 
zařízení 
(přípojka) 

Délka vedení 
bm 

náhrada za 
bm / Kč 

DPH 21% 
výpočet      
(bez DPH) 

2472/52 ostatní plocha 
ostatní 
komunikace 644 NN 

13 96,00 262,08 1248,00 

cena celkem bez DPH   13   262,08 Kč 1248,00 Kč 

cena celkem s DPH         1510,08Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, je uveřejněno na 
internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:  http://radnice.litomerice.cz/dokument-568549.html 
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Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
elektriza ční distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 2472/52 v k.ú. Litom ěřice v rozsahu 
dle GP č. 4365-151/2015 ve prosp ěch oprávn ěného spol. ČEZ Distribuce a.s., I ČO: 24729035,  
Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.248,-K č + 21% DPH a uhrazení správního 
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
 

 
 
 
34. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav vodovodního 
a kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č.120 v k.ú. Pokratice 
Žadatel:  O.T., Litoměřice  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „ Novostavba RD na parc.č. 126/4, ul. Sokolská, Litoměřice, k.ú. 
Pokratice“ byla žadatelem umístěna do pozemku parc.č. 120 v k.ú. Pokratice přípojka vody  
a kanalizace ve prospěch pozemku parc.č. 126/4 v k.ú. Pokratice. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene  
č. 9810000413 dne 14.1.2015. 
Jednorázová náhrada za zařízení břemene v předpokládané délce 7,7 bm ( 96,- Kč/m) ve výši  739,-
Kč ( tj.894,- s DPH)  byla žadatelem uhrazena na základě budoucí smlouvy dne 22.1.2015. Podle 
předloženého GP č. 1370-6/2016 je skutečná délka umístění přípojek 5,41m. Jednorázová úhrada 
byla určena dle platných zásad o zřizování věcných břemen, schválených Zastupitelstvem města  
Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. usn. I/20. 
Objednavatelem geometrického plánu č. 1370-6/2016  a jeho plátcem byl žadatel. Poplatek za vklad 
práva do KN hradí žadatel. 
Návrh na usnesení:                                                                                                                                                                            
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav 
vodovodního a kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 120 v k.ú. Pokratice v rozsahu 
dle GP č. 1370-6/2016 ve prosp ěch pozemku parc. č. 126/4 v k.ú. Pokratice; vlastník O.T.,  
Litom ěřice, zaplatí jednorázovou úhradu ve smluvní výši 73 9,-Kč +21% DPH  
a správní poplatek za vklad práva do katastru nemov itostí. 
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