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MĚSTSKÝ ÚŘAD

ÚVODNÍ INFORMACE O MĚSTĚ
Litoměřice jsou jedním z nejstarších a nejkrásnějších českých měst. Z jedné 
strany jsou lemované soutokem Labe a Ohře a ze strany druhé malebnou 
krajinou Českého středohoří. Nazývány jsou vstupní branou do Zahrady Čech.  
Historickou slávu královských Litoměřic jako němí svědkové připomínají 
gotické, renesanční i barokní stavby chráněné v městské památkové rezervaci 
vyhlášené roku 1978, z nichž některé postavili věhlasní italští architekti – 
otec a syn Broggiové.  Z 256 objektů je jich 104 zapsáno na státním seznamu 
nemovitých kulturních památek a téměř všechny je naleznete v historickém 
městském jádru, které je ohraničené z  velké části dochovaným gotickým 
opevněním.

Litoměřice však nejsou jen městem bohaté historie. V současnosti žijí 
především rozmanitými kulturními a sportovními akcemi. Navštívit je možno 
galerii, muzea, divadlo, kina, řadu sportovišť, včetně zimního stadionu, 
krytého plaveckého bazénu i letního koupaliště u Labe, nebo relaxovat 
v parcích, případně na Střeleckém ostrově či se kochat kouzelnou krajinou 
a  vinicemi z paluby výletní lodě Porta Bohemica, která odsud v pravidelných 
intervalech vyplouvá.  Jsou i oblíbeným místem milovníků cyklistiky. 
Na výstavišti se během roku koná množství zajímavých výstav, z nichž 
nejnavštěvovanější je podzimní veletrh Zahrada Čech s  nadregionálním 
významem.

Litoměřice jsou také lídrem Národní sítě Zdravých měst a Fairtradovým 
městem podporujícím spravedlivý obchod. 

Litoměřice mají svou vizi. Chtějí být energeticky soběstačným městem 
s vysokou kvalitou života. Téměř 20 let poskytují lidem dotace na instalaci 
solárních kolektorů. Podporují obnovitelné zdroje energie, budují nové 
vědecko-výzkumné centrum a usilovně pracují na unikátním geotermálním 
projektu.

Obecné informace o městě:
Počet obyvatel v roce 2016: 24 106
Katastrální výměra: 17,99 km²
Zeměpisné souřadnice: 50°32“ s. š.,  
 14°7'55“ v. d.
Nadmořská výška: 136 m n. m.
Kraj: Ústecký 
Okres : Litoměřice 

Obec s rozšířenou působností a 
pověřená obec

Historická země: Čechy
Základní sídelní jednotky: 29
Části obce: 4
Katastrální území: 2

Adresa městského úřadu: 
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Starosta: Ladislav Chlupáč
Oficiální web: www.litomerice.cz
Email: epodatelna@litomerice.cz
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Dostává se Vám do rukou první výroční zpráva města Litoměřice. Připravili 
jsme ji tak, aby zajímavým způsobem a s využitím interaktivních prvků při-
blížila nejdůležitější události roku 2016. 

Bezpochyby tou nejvýznamnější bylo zpro-
voznění Tyršova mostu po jeho několik mě-
síců trvající zcela zásadní rekonstrukci. 
Společně jsme si oddychli, protože doprava 
v době jeho uzavírky byla pro obyvatele měs-
ta i návštěvníky složitá. Nyní však máme dva 
plnohodnotné mosty, které zajišťují spojení 
mezi pravým a levým břehem Labe. Obyvatele 
Pokratic pak jistě potěšilo úspěšné zakonče-
ní další etapy revitalizace sídliště, které je 
domovem pro stovky obyvatel města. 

Prvně jsme realizovali tzv. participativní 
rozpočet. Obyvatelé Litoměřic z vlastní ini-
ciativy navrhovali projekty (do 150 tisíc ko-
run), které považovali za užitečné. Výsledkem 
je nová lanová dráha pod Mostnou horou, která 
těší naše nejmenší. Pokračovala rekonstruk-
ce škol a školek. V oblasti vzdělávání jsme podpořili projekt Technodays 
zaměřený na zvýšení zájmu dětí o technicky zaměřené obory. Technickému 
klubu mládeže jsme vytvořili vhodnější zázemí pro jeho činnost. S cílem 
motivovat mladou generaci k dalším úspěchům jsme ve spolupráci s Nadač-
ním fondem Kalich založili novou tradici slavnostního ocenění více než 
dvacítky školáků, kteří dosáhli v daném roce mimořádných výsledků. 

Pokračoval další rozvoj nemocnice. Po zhruba půlroční rekonstrukci byl ote-
vřen modernizovaný pavilon B, kde je dětské oddělení, vyšetřovny a ambu-
lance. Pokročila i rekonstrukce stravovacího provozu, stejně jako přípravy 
vzniku pracoviště magnetické rezonance.

V roce 2016 jsme získali řadu ocenění. Mezi nejvýznamnější určitě patři-
lo finálové umístění v celorepublikové soutěži Ekologický Oskar, kde jsme 
uspěli v konkurenci více než 300 projektů. Zároveň jsme v Praze převzali 
cenu v soutěži Historické město ČR roku 2015 poté, co jsme vyhráli krajskou 
soutěž a ve finále se umístili mezi třemi nejlepšími. 

Podařilo se znovu rozjet lodní dopravu na Labi. Jako první v ČR jsme insta-
lovali chytrou solární lavičku v parku Václava Havla a první podzemní od-
padkový koš. Technické služby získaly novou techniku na opravu městských 
komunikací. Druhým ročníkem pokračovalo Litoměřické kulturní léto s řadou 
atraktivních akcí. Úspěšně proběhly oslavy 40. výročí výstavy Zahrady Čech, 
která byla zařazena do projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. Nadále pa-
tříme na špici Národní sítě Zdravých měst a inspiraci u nás v mnoha ohle-
dech hledají i zahraniční delegace. 

Ve spolupráci s Vámi uděláme vše pro to, aby tomu tak bylo i nadále. 

Mgr. Ladislav Chlupáč

Poznejte starostu

Jsem absolventem strojní průmyslové 
školy a pedagogické fakulty. Do 
komunální politiky jsem vstoupil 
z pozice ředitele Základní školy 
v Ploskovicích. Město vedu již čtvrté 
volební období. Mám radost, že se 
Litoměřice zařadily na severu Čech 
mezi nejúspěšnější žadatele o evropské 
dotace, což se pochopitelně příznivě 
odrazilo na jejich dynamickém 
rozvoji. Jde o výsledek systematické 
a dlouhodobé práce celého týmu 
zaměstnanců městského úřadu a jeho 
příspěvkových organizací, na který 
jsem pyšný, ale i řady obyvatel, kteří 
hýří obdivuhodnou aktivitou. Volného 
času příliš nemám, ale pokud nějaký 
zbyde, věnuji se hlavně rodině, hudbě, 
sportu a práci na zahradě. Považuji se za 
patriota našeho krásného města, v němž 
jsem se před 65 lety narodil a které mám 
rád. Rád se potkávám s jeho obyvateli 
a těší mě úspěch každého z vás...

ladislav.chlupac@litomerice.cz

„Naše úspěchy 
jsou výsledkem 
systematické a 

dlouhodobé práce celého 
týmu zaměstnanců městského 

úřadu a příspěvkových organizací, 
na který jsem právem pyšný, ale 

také řady obyvatel, kteří 
hýří obdivuhodnou 

aktivitou.“

Starosta města Litoměřice
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Mgr. Milan Čigáš

Poznejte tajemníka
Na městský úřad jsem nastoupil 
na sklonku roku 2015. Pracoval 
jsem pro církevní i neziskové 
organizace, ale i v komerční 
sféře - jako personální manažer, 
projektový manažer, manažer a kouč 
pro služby zákazníkům. Hodně jsem 
se pohyboval po krásných městech 
v Česku a na Slovensku. Nakonec 
jsem zakotvil v Litoměřicích. 
Jsem zodpovědný za chod celého 
úřadu. Rád přiznávám, že je mi 
blízké zaměření na personální 
oblast, kde mohu uplatnit empatii 
a schopnost naslouchat. Každý den 
na městě je úplně jiný a vše se nedá 
přesně naplánovat. Jsem tu pro své 
lidi, kteří jsou pro mě inspirací 
a dodávají samé dobré nápady. 
Společně jdeme cestou, aby náš úřad 
byl místem pro všechny.

milan.cigas@litomerice.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Říká se, že i nedokonalí 
lidé vytvoří dokonalý pár, 
pokud doplní co druhému 
chybí - pokud oba chtějí. 
Tuto pravdu se snažím vnést 
a přenést i na náš úřad - naše město 
Litoměřice. Nikdo z nás není úplně 
dokonalý člověk a žel ani tajemník 
ne. Potřebujeme se navzájem doplňovat, 
spolupracovat, učit se a komunikovat. Někdy 
je to jen slovo povzbuzení, někdy vědomosti, 
zkušenosti, empatie, pomoc… a třeba někdy jen 
úsměv.
 
Chtěl bych se proto s Vámi podělit o nejednu radost 
a hrdost na mé kolegyně a kolegy, na naše město Litoměřice. 
V roce 2016 jsme společně s panem starostou převzali pro náš 
úřad „razítko“ Přívětivý úřad 2016 Ústeckého kraje. Obdrželi jsme 
hodnocení - třetí místo. Je to nádherný výsledek všech, za který 
je třeba všem poděkovat. Ministerstvo vnitra ohodnotilo vysoko naši 
práci. Vybudování detašovaného pracoviště Czech POINT v městské 
nemocnici, naši službu bezplatného právního poradenství pro 
občany, možnost platit platební kartou, možnost se na úřad objednat, 
naše „Prorodinné dny“, naše elektronická úřední deska na Mírovém 
náměstí, náš přístup k občanům města, způsob komunikace s občany, 
webové stránky atd. Je toho opravdu mnoho.
 
A mohl bych dále pokračovat… společně jsme obhájili naši kategorii 
„A“ v agendě MA21. Získali jsme titul Historické město Ústeckého 
kraje a finálovou nominaci Historické město v České republice. 
Druhé místo za Parádní web. Potvrzení statusu Fair tradového města. 
Podpořili jsme a podporujeme myšlenky pomoci a spolupráce.
  
Před „několika“ měsíci jsem vstoupil na náš úřad poprvé v roli 
tajemníka. Nebylo a není to pro mě vždy úplně lehké, ne vše umím a ne 
všemu rozumím. Děkuji Vám, mým kolegyním a kolegům a občanům 
města, že jste přijali nedokonalého člověka, a že každý z vás mi 
pomáhá doplňovat, co nemám nebo neumím.
 
Přeji vám ze srdce vše dobré a věřte, že máme být na co společně hrdí. 
Já na vás své „městské přátele“ hrdý rozhodně jsem.

Tajemník městského úřadu

„V roce 2016 jsme 
společně s panem 

starostou převzali pro náš 
úřad „razítko“ Přívětivý úřad 2016 
Ústeckého kraje, kdy jsme získali 

třetí místo. Je to nádherný 
výsledek všech, za který je 

třeba poděkovat.“
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Orgány města - vedení města, rada, zastupitelstvo

Petr Kubec
ODS

Petr Urbánek
ANO

Radek Lončák
ODS, člen RM

info
Leoš Vysoudil

ODS

Ondřej Štěrba
ANO

Václav Dycka
KSČM

Jaroslav Růžička
KSČM

Jiří Landa
KDU-ČSL

Miroslav Jenček
KSČM

Vladimír Kestřánek
ČSSD, člen RM

info
Ivo Elman

ODS

Vladimír Matys
ANO

Martin Hrdina
TOP09, člen RM

infoPetr Hermann
Sport a Zdraví

Radek Löwy
ANO

Lukas Wünsch
Severočeši.cz, člen RM

Olga Kubelková
Severočeši.cz

Ladislav Kudrna
ANO

Renata Kynzlová
ANO

Tomáš Sarnovský
ANO

Petr Panaš
Strana zelených

Jan Hrkal
Strana zelených

Pavel Kejř
ODS, člen RM

info
Pavel Grund

2. místostarosta, člen RM info
Karel Krejza

1. místostarosta, člen RM
Václav Červín

3. místostarosta, člen RM

info
Ladislav Chlupáč

Starosta města Litoměřice
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Odbor dopravy a silničního 
hospodářství
Dle svého zaměření a dílčího členění se odbor dopravy a sil. hospodářství 
zabýval v roce 2016 těmito činnostmi:

Oddělení dopravně správní

Registr silničních vozidel

vedl registr silničních vozidel a vydával data z registru vozidel

rozhodoval o zápisu silničních vozidel do registru vozidel, prováděl zápisy 
změn údajů zapisovaných do registru

přiděloval silničním motorovým vozidlům registrační značky a přiděloval 
tabulky s registrační značkou či registrační značkou na přání

vydával osvědčení o registracích a technické průkazy silničních vozidel nebo 
technická osvědčení silničních vozidel

prováděl zápisy a výmazy zástavních práv k silničním motorovým vozidlům do 
registru vozidel a technických průkazů vozidel

rozhodoval o trvalém a dočasném vyřazení silničních vozidel z provozu

schvaloval technickou způsobilost i jednotlivě vyrobeným nebo přestavěným 
silničním vozidlům

schvaloval technickou způsobilost jednotlivě dovezených vozidel

prováděl zápisy údajů v technických průkazech silničních vozidel

objednával u ministerstva dopravy paměťové karty vozidel a paměťové 
servisní karty (nákladní vozidla)

vydával a odebíral paměťové karty vozidel a paměťové servisní karty

předával ministerstvu dopravy údaje o seznamu paměťových karet vozidel 
vedených v centrálním registru silničních vozidel a údaje pro vedení 
centrálního seznamu paměťových karet vozidel a paměťových servisních karet

odnímal při registraci osvědčení o registraci silničních motorových 
vozidel nebo přípojných vozidel a technický průkaz silničního motorového 
vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jednalo-li se o vozidlo 
registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předával je ministerstvu 
dopravy

prováděl státní odborný dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na 
pozemních komunikacích se zaměřením na plnění povinností a podmínek 
stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

vybíral poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných 
autovraků dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

za prováděné úkony vybíral správní poplatky

Za rok 2016 provedl dle CRV (Centrálního registru vozidel) tento úsek 
19.119 úkonů týkajících se silničních vozidel, registroval celkem 926 vo-
zidel dovezených ze zahraničí, poskytl na základě žádostí oprávněných sub-
jektů 1.170 „výdejů dat“ týkajících se sil. vozidel a na správních poplat-
cích vybral celkem 4 632 000,- Kč.

Bc. Jan Jakub

Poznejte vedoucího
Na Městský úřad Litoměřice jsem 
nastoupil s úvodem roku 2011. 
Jsem litoměřický rodák a k tomuto 
krásnému městu chovám pozitivní 
a vřelý vztah. Proto mě těší možnost 
v Litoměřicích pracovat. Veškeré 
moje předchozí pracovní pozice 
byly spojeny se státní nebo veřejnou 
správou a vždy se více či méně 
týkaly dopravní problematiky, 
i mé vysokoškolské vzdělání 
bylo zaměřeno tímto směrem. Lze 
tedy konstatovat, že se předchozí 
nabyté pracovní zkušenosti dobře 
odrážejí v mém zájmu o dopravní 
problematiku a veřejnou správu 
jako celek, což mohu plně využít 
právě na své současné pozici 
vedoucího odboru a být tak snad 
pro svůj tým smysluplnou oporou. 
Dopravně správní agendy a silniční 
hospodářství jsou oblastmi 
nelehkými, neustále se měnícími 
a vyvíjejícími, takže jsou pro mě 
každodenní výzvou k sebevzdělávání 
a neustálému zkvalitňování těchto 
služeb pro občany.

„Dopravně správní 
agendy a silniční 

hospodářství jsou oblastmi 
nelehkými, neustále se měnícími 

a vyvíjejícími. Jsou výzvou k 
neustálému zkvalitňování 

služeb pro občany.“
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Registr řidičů
vedl registr řidičů a vydával data z registru řidičů

pověřoval osoby oprávněné k zastavování vozidel podle ust. § 79 odst. 1 písm. 
j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

uděloval, podmiňoval, omezoval, odnímal a vracel řidičská oprávnění 
a zrušoval podmínění nebo omezení řidičských oprávnění,
nařizoval přezkoumání zdravotní způsobilosti držitelů řidičských oprávnění

nařizoval přezkoušení z odborné způsobilosti držitelů řidičských oprávnění

vydával a vyměňoval řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy 
a vydával duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů

vyměňoval řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané 
cizím státem dle ustanovení § 116 zákona

zapisoval do mezinárodních řidičských průkazů vydaných cizím státem 
skutečnosti podle ustanovení § 107 zákona a oznamoval je orgánům cizích 
států, které tyto mezinárodní řidičské průkazy vydaly

prováděl v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči 
v bodovém hodnocení a o odečtu bodů

projednával námitky a rozhodoval ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených 
bodů v bodovém hodnocení

vydával karty řidičů vozidla do digitálních tachografů

vydával průkazy profesní způsobilosti řidiče

za prováděné úkony vybíral správní poplatky

Za rok 2016 provedl dle RŘ (registru řidičů, statistik programu Eliška) ten-
to úsek v registru 62.033 sledovaných úkonů týkajících se a souvisejících 
s agendou řidičů, vydal celkem 5.073 řidičských průkazů (včetně meziná-
rodních), vydal 683 rozhodnutí ve správních řízeních souvisejících s regis-
trem řidičů (z toho 156 ve věci vrácení ŘP po výkonu sankce zákazu řízení), 
poskytl na základě žádostí oprávněných subjektů 955 výpisů z „evidenční 
karty řidičů a bodového hodnocení“, celkem zaevidoval do registru řidičů 
6.553 oznámených přestupků řidičů (včetně trestných činů) a na správních 
poplatcích vybral 662 000,- Kč.

Úsek řešení přestupků v dopravě
projednává v prvním stupni přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích, správní delikty právnických a podnikajících 
fyzických osob dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

projednává v prvním stupni přestupky a správní delikty právnických osob 
a podnikajících fyzických osob dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a dále také dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů

projednává v prvním stupni ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě 
v souvislosti s činností registru vozidel a registru řidičů dle ustanovení §46 
a přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství 
dle ustanovení § 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, přestupky a správní delikty dle ustanovení §42a odst. 
1 písm. b) a § 42b odst. 1 písm. s), t), u) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

projednává v prvním stupni správní delikty v rozsahu své působnosti dle 
zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti 
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

Odbor dopravy a silničního hospodářství
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V roce 2016 vydal úsek přestupků v  rámci vedených řízení celkem 548 
správních rozhodnutí (pravomocných) ve věci dopravních přestupků, vyřídil 
57 přestupků formou blokového řízení, vydal celkem 99 pravomocných roz-
hodnutí o zadržení řidičských průkazů, uložené pokuty byly v celkové výši 
4,1 mil. Kč.

Úsek autoškolství
vykonává odborný dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel,

rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly o její změně a o jejím 
odnětí,

schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny 
jeho užívání,

zařazuje žadatele o řidičská oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti 
a provádí tyto zkoušky,

zařazuje žadatele o přezkoušení z odborné způsobilosti a provádí tyto 
zkoušky,

zařazuje žadatele o zkoušky z profesní způsobilosti a provádí tyto zkoušky,

rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí,

vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí,

vykonává státní odborný dozor v oblasti stanic měření emisí,

za prováděné úkony vybírá správní poplatky.

V roce 2016 vykonal úsek autoškolství (zkušební komisař) celkem 770 zkou-
šek žadatelů, včetně zkoušek sdružených, opakovaných, zkoušek profesní způ-
sobilosti a přezkoušení odborné způsobilosti. Celkové procento úspěšných 
žadatelů o řidičské oprávnění při 1. zkoušce = 75%. Příjem správních poplatků 
z těchto činností dosáhl celkové výše 428 tis. Kč.

Úsek správy dopravy a silničního hospodářství
stanovuje po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní 
a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. 
třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití 
zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci 
a veřejně přístupné účelové komunikaci

vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. 
třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací 
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice a působnost 
silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. tříd s výjimkou 
věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad a veřejně 
přístupných účelových komunikací ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností Litoměřice, ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací na území města Litoměřice

projednává přestupky a správní delikty podle ustanovení § 42a a § 42b ve 
věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou správních deliktů, k jejichž 
projednávání je příslušný celní úřad nebo Ministerstvo dopravy

rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací 
a o vyřazení místní komunikace z této kategorie

provádí státní dozor na silnicích, místních komunikacích a veřejně 
přístupných účelových komunikacích v rozsahu své působnosti

zajišťuje údržbu vodorovného a svislého dopravního značení na území města 
Litoměřice

zajišťuje návrhy nového dopravního značení a jejich realizaci

Odbor dopravy a silničního hospodářství
MĚSTSKÝ ÚŘAD
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provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
vykonává činnost dopravního úřadu, vydává licence, osvědčení a schvaluje 
jízdní řády pro MHD

zabezpečuje provoz MHD ve městě

vykonává činnost dopravního úřadu pro taxislužbu, vede evidence dopravců, 
řidičů a vozidel taxislužby

vydává průkazy řidičů taxislužby a provádí výkon státního odborného dozoru 
na úseku taxislužby

V roce 2016 vydal úsek správy dopravy a silničního hospodářství celkem 
1035 písemných správních aktů (rozhodnutí, stanovení, stanovisek, oprávně-
ní, výpisů, licencí, osvědčení apod.), z toho jakožto speciální stavební úřad 
26 rozhodnutí a kolaudací, jakožto silniční správní úřad 339 rozhodnutí, 
376 stanovení místní a přechodné úpravy provozu, 252 stanovisek k projek-
tovým dokumentacím pro ÚŘ a SŘ a jiných vyjádření a jakožto dopravní úřad 
celkem 42 rozhodnutí, oprávnění, výpisů, licencí a stanovisek.

Hospodaření a administrativa odboru
vede evidence uložených a splácených pokut z přestupkových a správních 
řízení

provádí dílčí ekonomické rozbory, sleduje vývoj výdajů, provádí kontrolu 

ověřuje a likviduje došlé faktury

V roce 2016 bylo nejvýznamnějším dopravním počinem na území města Lito-
měřic znovuotevření a zprovoznění Tyršova mostu (silnice I/15), který prošel 
rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí. Investorem oprav bylo ŘSD ČR jakožto 
majetkový správce silnic I. tříd. Po celou dobu úplné uzavírky tohoto mostu 
byla veškerá průjezdná doprava převedena na trasu po „novém“ mostě gen. 
Chábery od Lovosic (silnice II/247) a následně přes centrum města, což byla 
zatěžkávací zkouška celého města, jeho obyvatel a návštěvníků. I z tohoto 
důvodu probíhají v roce 2017 rekonstrukce povrchů silnice II/261 (ul. na 
Valech) a budou pokračovat i v následných letech (ul. Žernosecká, Švermova, 
Mrázova, Komenského).

Odbor dopravy a silničního hospodářství
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Ekonomický odbor
Ekonomický odbor souhrnem zajišťuje v podstatě „veškerý finanční servis“ 
pro město, jím zřízené příspěvkové organizace a samotný chod úřadu.

Účtárna a rozpočet
zajišťuje komplexní vedení účetnictví města

provádí správu všech účtů města u peněžních ústavů, zajišťuje platební styk 
města (tj. placení faktur a dalších závazků)

zpracovává výkazy o plnění rozpočtu města a další finanční výkazy 
o hospodaření města a zajišťuje jejich předávání příslušným nadřízeným 
orgánům (Krajský úřad Ústeckého kraje)

provádí rozborovou činnost pro vedení města, RM a ZM

metodicky vede hospodářky na jednotlivých odborech

zpracovává a podává daňová přiznání za město Litoměřice (přiznání k DPH, 
kontrolní hlášení k DPH, dani z příjmů)

zastupuje město při jednáních s Finančním úřadem při kontrolách dotačních 
projektů

řídí a organizuje tvorbu rozpočtu města na příslušný rok a realizaci 
rozpočtových opatření v průběhu roku - při tom úzce spolupracuje s vedením 
města a ostatními odbory, zajišťuje přípravu podkladů pro rozpočtová opatření 
pro Finanční výbor, RM a ZM

zajišťuje agendu sociálního fondu pro zaměstnance úřadu
 
Informovanost směrem k veřejnosti: V sekci Rozpočet a hospodaření na webu 
města pravidelně zveřejňujeme všechny povinné informace ze zákona, tj. 
schválený rozpočet a jeho změny během roku, průběžné plnění rozpočtu bě-
hem roku, rozpočtový výhled a závěrečné účty za jednotlivé roky.

Co proběhlo v roce 2016
Významné práce probíhaly na aktualizaci Rozpočtového výhledu na období 
2018 – 2019 s ohledem na aktuálně připravované projekty města a s vazbou 
na strategický plán města.
Stejně jako ostatní subjekty, i město nově operovalo s povinností zavedení 
agendy kontrolních hlášení k DPH.

Místní poplatky
odpovídají za správu a výběr těchto místních poplatků: 
• poplatek za komunální odpad
• poplatek ze psů
• poplatek z ubytovací kapacity

je zde zajišťována agenda „hazardu“ v rámci Města Litoměřice (dle zákona 
č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách) – tj. agenda výherních hracích automatů, 
interaktivních videoterminálů a jiných technických zařízení – je zajišťována 
informační povinnost ohledně této agendy vůči státu, tj.  Ministerstvu financí 
a dalším příslušným institucím.

Informovanost směrem k veřejnosti
Veřejnost informujeme průběžně dvěma cestami, a to formálně a neformálně.
Formální cestou je pravidelné zveřejňování obecně závazných vyhlášek 
k  jednotlivým místním poplatkům, kde uvádíme základní informace (výše 
poplatku, splatnost, atd.). To vše v sekci Vyhlášky.
Neformální cestou je pak webová sekce Potřebuji vyřídit (Poplatky), kde zve-
řejňujeme tytéž základní informace zjednodušenou formou.

Ing. Iveta Zalabáková

Poznejte vedoucí
Na městský úřad jsem nastoupila 
v polovině roku 2005. Předtím 
jsem působila 8 let v bankovnictví, 
konkrétně jsem se věnovala 
financování podnikatelské 
sféry. Na městském úřadě vedu 
ekonomický odbor a mám na starosti 
dohled nad financováním města, 
jeho příspěvkových organizací 
a chodu samotného úřadu. Oproti 
bankovnímu sektoru oceňuji na práci 
v samosprávě menší formálnost 
a větší různorodost. Mým hlavním 
úkolem jakožto „městské ministryně 
financí“ je snaha o dlouhodobě 
zdravé hospodaření města. Přes 
finance tedy úzce spolupracuji 
s vedením města a ostatními odbory 
a velmi mě těší, že tak mohu ze své 
pozice napomáhat dalšímu rozvoji 
Litoměřic, které považuji za jedno 
z nejkrásnějších a nejpříjemnějších 
měst v naší republice. 

 „Ráda napomáhám dalšímu 
rozvoji Litoměřic, které 

považuji za jedno z nejkrásnějších 
a nejpříjemnějších měst v naší 

republice.“
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Co zde proběhlo v roce 2016
Na základě podnětu odboru soc. věcí a zdravotnictví je od ledna 2016 v rám-
ci podpory prorodinné politiky u poplatku za komunální odpad zavedeno 
osvobození od platby poplatku pro děti do 1 roku věku.
Od pololetí roku 2016 město zavedlo možnost placení poplatků platebními 
kartami.

Hlavní pokladna (v Pekařské ulici):
- zabezpečuje agendu hotovostních plateb pro veřejnost a v rámci úřadu

O provozu hlavní pokladny informujeme prostřednictvím webu, a to opět 
v sekci Potřebuji vyřídit (Poplatky).

Co zde proběhlo v roce 2016
Přibližně od pololetí město zavedlo možnost úhrady veškerých plateb pla-
tebními kartami.

Ekonomický odbor
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Odbor kancelář starosty 
a tajemníka
Odbor kancelář starosty a tajemníka je odborem, jehož působnost prolíná 
celým úřadem a týká se jak samosprávy, tak státní správy. Člení se na tři 
části – Sekretariát starosty a tajemníka, Úsek právní a Úsek vnějších vztahů 
a komunikace. Činnost jednotlivých částí tohoto odboru je velmi různorodá, 
tento odbor zkrátka řeší záležitosti z mnoha různých oblastí.
Sekretariát starosty a tajemníka má samozřejmě jako jednu ze svých 
hlavních činností na starost přípravu a koordinaci programu jed-
nání starosty, místostarostů a tajemníka MěÚ po organizační strán-
ce, tedy sjednává schůzky a setkání se všemi, kdo se na vedení města  
a úřadu obracejí.

Kromě toho připravuje materiály pro zasedání rady města a zastupitelstva 
a vyhotovuje zápisy a usnesení z těchto zasedání. Součástí práce je i posky-
tování informací veřejnosti o těchto zasedáních a tak zajišťuje zveřejnění 
zápisů a usnesení na webových stránkách města. 
S informováním veřejnosti souvisí i nová povinnost, kterou má město od čer-
vence 2016 uloženou zákonem, a to uveřejňování smluv v registru vedeném 
ministerstvem vnitra podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. O zve-
řejňování rozhodli již před schválením zákona i sami zastupitelé. Nyní má 
město Litoměřice zveřejněno téměř 300 smluv, což umožňuje veřejnosti lep-
ší kontrolu nakládání s veřejnými prostředky.

Sekretariát rovněž eviduje žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, interpelace zastupitelů a podněty 
občanů podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a koordinuje jejich vyřízení 
včetně zveřejnění poskytnutých informací.

Výroční zpráva města Litoměřice o činnosti orgánů města v oblasti poskytování 
informací za rok 2016:

Žádosti 
celkem

Odmítnutí 
úplné

Odmítnutí 
částečné

Odvolání Stížnosti

2015 29 28 1 2 26

2016 30 5 2 3 9

Další informace lze nalézt na webu města 

povinně zveřejňované informace:
 

poskytnuté informace:

Další činnost sekretariátu spadá do oblasti propagace města v tuzemsku i za-
hraničí, organizačně zajišťuje návštěvy význačných osobností a udržuje kon-
takty s partnerskými městy.
Ve dnech 29.9.2016 až 1.10.2016 proběhly oslavy partnerských měst - výročí 
20 let s Míšní a 15 let s Fuldou. Dlouholetá spolupráce se odvíjí na poli kul-
turním, sportovním, v oblasti školství (v létě dvě studentky Gymnázia Josefa 
Jungmanna absolvovaly v rámci letní školy čtyřtýdenní pobyt ve Fuldě), ale 
také v podnikání. Litoměřice s Fuldou přitom spojuje i historie. Zhruba 1200 
Němců přišlo po konci druhé světové války z Litoměřic do Fuldy, kde nalezli 
nový domov. 

Bc. Martina Skoková

Poznejte vedoucí
Na městském úřadě v Litoměřicích 
jsem začala pracovat na podzim 
roku 2008. I předtím, až na krátkou 
výjimku, jsem působila vždy ve 
veřejné správě, konkrétně jako 
právník na několika katastrálních 
úřadech. Pocházím z Prahy a do 
Litoměřic jsem to vzala zkratkou 
přes severní Moravu. Když se vracím 
domů a na obzoru se objeví kopce 
Středohoří a panorama Litoměřic, 
vím, že jsem si vybrala dobré místo 
k životu. Můj odbor je rozčleněný 
do tří různých oblastí, které spolu 
mají velmi málo společného, každá 
řeší něco jiného, a tak náš tým 
spolupracuje v menších skupinách. 
Snažím se být pro všechny tím 
spojujícím článkem a pomáhá i to, že 
všichni pracujeme pro naše město. 

 „Odbor kancelář 
starosty a tajemníka se 

člení do tří různých oblastí, 
které spolu mají jen málo společného. 

Každá řeší něco jiného, všechny 
nás však spojuje práce pro 

naše město.“
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Oslavy organizovalo město Litoměřice společně se spolkem Lito-Partner, je-
hož cílem je rozvíjet vztahy s partnerskými městy, k nimž kromě Míšně a Fuldy 
patří i francouzské Armentieres. V rámci akce se konal koncert žáků umělec-
kých škol na Mírovém náměstí. Vystoupil Juniorband Základní umělecké školy 
Litoměřice, poté George Wagner Quartett z Hudební školy ve Fuldě a na závěr 
25 členný pěvecký sbor míšeňského gymnázia Reli-Singers.

Úsek právní poskytuje právní vyjádření a stanoviska při řešení konkrétních 
problémů jednotlivým odborům městského úřadu, vedení města i  příspěv-
kovým organizacím města. Pomáhá také obcím v  působnosti MěÚ Litomě-
řice jako pověřeného obecního úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností 
(v rámci okresu).
V soutěži o nejpřívětivější úřad v Ústeckém kraji v roce 2016 získal městský 
úřad třetí místo, a to i díky bezplatné právní poradně pro obyvatele města 
a okolí, která je příkladem dobré praxe úřadu. Právní poradnu v roce 2016 
navštívilo cca 50 lidí a zájem o tuto službu neustává.

Právní úsek dále vykonává tyto činnosti:
kontroluje po právní stránce materiály určené pro jednání rady města a za-
stupitelstva, kontroluje a vypracovává smlouvy a další právní dokumenty, 
podílí se na tvorbě obecně závazných vyhlášek a nařízení rady města a vede 
jejich evidenci, sleduje nové právní předpisy a upozorňuje na jejich plat-
nost, účinnost a aplikaci, rovněž vypracovává a podává žaloby a jiná soudní 
podání a zastupuje město Litoměřice při soudních jednáních.

Další důležitou činností právního úseku je vymáhání dlužných pohle-
dávek (místních poplatků a pokut) v  rámci daňové exekuce podle zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Za rok 2016 k vymáhání nově připadlo 1 412 pohledávek ve výši 4 635 047 
Kč, to je o 685 pohledávek méně než v roce 2015, zároveň však celková suma 
předaných pohledávek stoupla o 188 275 Kč, což představuje nárůst průměr-
né výše pohledávky o 55 %.
V roce 2016 byla celkem vymožena částka 2 976 063 Kč, tedy o 552 542 Kč 
více, než v roce 2015. Z celkového počtu 9 752 pohledávek jich bylo 2 823 
ukončeno (vymožením, zpětvzetím, prekluzí). Úspěšnost vymáhání za rok 
2016 byla kolem 18 %, tedy na úrovni úspěšnosti soudních exekutorů. Ros-
toucí efektivitu vymáhání lze přičítat kvalitní práci a také novým způsobům 
vymáhání, např. zástavními právy k nemovitostem. Pro rok 2017 se plánuje 
spolupráce s finančním úřadem, aby bylo možné postihovat daňové přeplatky 
a bonusy a taktéž s dodavateli energií z důvodu možnosti postihu přeplatku 
na vyúčtování.

Zpráva o vymáhání pohledávek na místních poplatcích a pokutách za rok 2016:

Pohledávky 
celkem

Pohledávky 
nové

Pohledávky 
nové (Kč)

Vymoženo
(Kč)

Konečný stav 
(Kč)

2015 10352 2097 4 446 772,00 2 423 521,17 25 685 218,78

2016 9752 1412 4 635 047,00 2 976 063,31 24 743 311,32

Do činností právního úseku patří dále vedení centrální evidence petic 
a stížností, na některé vypracovává i odpovědi, zprávu každoročně předkládá 
radě města.
Celkový počet přijatých a evidovaných podání za rok 2016 činil 24. Z uve-
deného počtu bylo 22 stížností a 2 petice. Ve srovnání s předchozími roky 
je patrný sestupný trend – viz tabulka. Občané příliš nevyužívají možnosti 
podávat svá podání elektronickou cestou, v roce 2016 bylo pouze 5 stížností 
zasláno e-mailem a jedna datovou schránkou. Dva stěžovatelé nebyli spoko-
jeni se způsobem vyřízení stížnosti, resp. s tím, že jejich stížnost nebyla 
shledána oprávněnou. Jednalo se o stížnost ve věci poplatku za komunální 
odpad a uložení sankce městskou policií. 
Za rok 2016 byly evidovány 2 petice, které z hlediska obsahu a formy splňo-
valy veškeré náležitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Obě se 
týkaly dopravní problematiky mimo území města. 

Odbor kancelář starosty a tajemníka
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Některé stížnosti jsou podávány opakovaně každý rok, jedná se zejména 
o  rušení nočního klidu na určitých místech. Tyto stížnosti na hluk v roce 
2016 stejně jako v  roce předchozím převažují – celkem 8 stížností. Dále 
byly podány stížnosti na úředníky a strážníky městské policie – celkem 
6 stížností, žádná z nich však nebyla vyhodnocena jako oprávněná. Oproti 
dřívějším obdobím výrazně poklesl počet stížností na znečištění veřejných 
prostranství – pouze 2 stížnosti. 

Převažují stížnosti neoprávněné, v roce 2016 byly pouze dvě stížnosti vy-
hodnoceny jako oprávněné (jedna poukazovala na špatný stav místní komuni-
kace u garáží v Michalovické ulici, druhá na stav podloubí na Dlouhé ulici 
a chování bezdomovců) a v obou případech byla zjednána náprava. Posouzení 
oprávněnosti vychází z toho, že zjištěný skutečný stav odpovídá stavu popi-
sovanému stěžovatelem, nikoli tomu, že by tento stav zavinilo město nebo 
městský úřad. 

Odbor kancelář starosty a tajemníka
MĚSTSKÝ ÚŘAD
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Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává státní správu a samosprávu 
na úseku sociální péče a zdravotnictví.  Je pověřen výkonem sociálně právní 
ochrany dětí a v rámci sociální práce poskytuje sociální poradenství a po-
moc přispívající k řešení nepříznivých životních situací. Vykonává funkci 
veřejného opatrovníka. Vypracovává a aktualizuje Komunitní plán sociálních 
služeb města Litoměřice. Koordinuje Fair Trade. Odbor organizačně a admi-
nistrativně zajišťuje činnost sociální a zdravotní komise a zvláštního or-
gánu – komise sociálně právní ochrany dětí. Do gesce tohoto odboru patří 
dvě příspěvkové organizace města, a to Centrum pro zdravotně postižené děti 
a mládež Srdíčko a Městská nemocnice v Litoměřicích.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
Toto oddělení zahrnuje celou správní oblast obce s rozšířenou působností 
Městského úřadu Litoměřice. Jeho pracovníci dostali v roce 2016 nové kan-
celářské prostory včetně nového vybavení. Jejich činnost spočívá v terénní 
sociální práci, oblasti náhradní rodinné péče a v kuratele pro děti a mládež. 
Všechny pracovnice oddělení splňují odbornou kvalifikaci pro výkon sociál-
ního pracovníka dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Celkový počet případů v roce 2016 činil 1509 spisů. Na základě dožádání pro 
jiné úřady bylo v roce 2016 řešeno 254 případů. 

Při výkonu SPOD poskytují naši pracovníci rodičům dětí, případně osobám od-
povědným za jejich výchovu, základní poradenství (dle § 11 z. o sociálně-právní 
ochraně dětí č. 359/1999 Sb.), kdy jsou rodiče a osoby odpovědné za výchovu 
dětí směrovány na vhodná poradenská a odborná specializovaná pracoviště.

Terénní sociální práci vykonává 8 sociálních pracovnic. Velkou skupinu pří-
padů, jimž se terénní pracovníci OSPOD věnují, tvoří děti vyžadující po-
moc a ochranu státu (děti ohrožené ve smyslu § 6 z. č. 359/1999 Sb.) Jde 
zpravidla o děti zanedbávané, zneužívané, jejichž rodiče zneužívají nebo 
nevykonávají rodičovskou odpovědnost, děti osiřelé. Dle stupně ohrožení 
volí pracovníci různé zákonem dostupné nástroje k ochraně těchto dětí - od 
uložení výchovného opatření správním orgánem, tedy samotným OSPOD, až 
po výchovné opatření uložené soudním rozhodnutím. Nejčastěji ukládaným 
výchovným opatřením je nařízení soudního dohledu nad výchovou dětí. Kraj-
ním případem ochrany je odebrání dítěte z rodiny (z ohrožujícího prostředí) 
a nařízení ústavní výchovy. 
V roce 2016 bylo k 31. 12. v ústavní výchově 35 dětí, realizováno bylo 140 
návštěv dětí v zařízeních ústavní výchovy. Během roku byl tento způsob výcho-
vy ukončen u 9 dětí, a to buď zletilostí dítěte, nebo zrušením ústavní výchovy 
(dítě se vrátilo do rodiny nebo bylo svěřeno do péče jiné osoby). 

U dětí ohrožených ve smyslu § 6 jsou pracovníci povinni na základě vyhod-
nocení zpracovávat a následně vyhodnocovat a aktualizovat tzv. individu-
ální plán ochrany dítěte. V této souvislosti je třeba zmínit děti, které byly 
vystaveny týrání či zneužívání, a to již od raného věku. 
V roce 2016 bylo trestním řízením prokázáno 7 takových případů. V tom jsou 
zahrnuty také 4 případy sexuálního zneužívání. V poslední době se pracovníci 
stále častěji setkávají se zneužíváním dětí formou kyberšikany (groomingu).

Druhým největším objemem práce je procesní zastoupení dítěte u soudního 
jednání v pozici tzv. kolizního opatrovníka. 
V roce 2016 se pracovníci OSPOD zúčastnili asi 858 soudních jednání v po-

Ing. Bc. Renáta Jurková 

Poznejte vedoucí
V sociální oblasti pracuji již 
dvacet let. Jsem absolventkou 
vysoké školy sociální práce 
a také vysoké školy veřejné správy 
a regionálního rozvoje. V průběhu mé 
praxe jsem se seznámila s chodem 
řady neziskových organizací 
a ústavů, poznala, jak funguje 
zdravotnictví i úřady. Na městský 
úřad v Litoměřicích jsem nastoupila 
v roce 2011 na místo vedoucí odboru 
sociální práce a zdravotnictví. 
Tedy na pozici, při níž mohu využít 
své dlouholeté zkušenosti z praxe. 
Jde o nejpočetnější odbor úřadu. 
Spolupracuji s 35 kolegy, na které 
se mohu spolehnout. Naše práce je 
náročná, a to především proto, že 
hledáme řešení životních situací 
lidí nacházejících se v tísni, 
řešících závažné problémy. Vždy 
potěší, když jim dokážeme pomoci 
a odcházejí od nás spokojeni. Svou 
práci mám ráda i díky přátelskému 
kolektivu a příjemnému prostředí, 
kde pracuji.

 „Hledáme řešení 
životních situací lidí 

nacházejících se v tísni, 
řešících závažné problémy. Vždy 

potěší, když jim dokážeme pomoci, 
když od nás odcházejí 

spokojeni.“
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zici kolizního opatrovníka, tj. hájili zájem dítěte ve sporech, kde zbývajícími 
účastníky byli zpravidla rodiče dítěte. Standardně jde o úpravy výchovy a vý-
živy k dětem na dobu před a po rozvodu manželství, změny výživného, úpravy 
styku dětí s rodiči, dědická řízení, paternitní spory (určení, resp. popření ot-
covství). 
Na úseku sociálně právní ochrany dětí pracují také kurátoři pro mládež. Jde 
o sociální pracovníky, kteří se ve své práci zabývají dětmi se specifickými 
výchovnými potřebami, trestním či přestupkovým jednáním, záškoláctvím či 
zneužíváním návykových látek. Na OSPOD Litoměřice pracují čtyři kurátorky 
pro mládež. Kurátoři pro mládež pracují s dětmi a jejich rodinami především 
na odhalení příčin tohoto jednání dětí.
V roce 2016 bylo v péči kurátorů pro mládež celkem 221 klientů. Z toho 183 
klientů pro specifické výchovné potřeby, dále 17 klientů pro protiprávní jed-
nání a 21 z důvodu spáchání přestupku. 

Město Litoměřice také podporuje výkon pěstounské péče prostřednictvím 
týmu specializovaných sociálních pracovníků. V  současné době se jedná 
o čtyři pracovnice na přímý výkon OSPOD v oblasti náhradní rodinné péče, 
zejména pěstounské péče, poručenské péče a péče jiné osoby než rodiče. 
Dále k jejich náplni práce patří zprostředkování náhradní rodinné péče oso-
bám, které mají zájem vykonávat pěstounskou péči, pěstounskou péči na pře-
chodnou dobu a osvojení. A v  neposlední řadě je to i péče o děti, kterým 
je potřeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči ve formě pěstounské péče 
nebo osvojení. 
Město Litoměřice pořádalo v roce 2016 dvě víkendová a dvě jednodenní setká-
ní pěstounských rodin a dvě odborná školení pro pěstouny. Akce byly převážně 
hrazeny ze státní dotace na výkon pěstounské péče, ale nemalou měrou se na 
nich finančně podílelo i město Litoměřice. 

Pro město Litoměřice je největší snahou poskytovat takovou pomoc a podporu 
všem svým pěstounským rodinám i do budoucna.
V roce 2016 bylo na úseku náhradní rodinné péče evidováno 93 dětí v pěs-
tounské péči a 39 dětí v péči jiné osoby, než rodiče. S městem Litoměřice měli 
pěstouni uzavřeno 55 dohod o výkonu pěstounské péče.

Dlouhodobá pěstounská péče je využívána v případech, kdy je zřejmé, že není 
možné, aby se dítě vrátilo domů a žilo opět ve své původní rodině. Vztah mezi 
dítětem a rodičem je však i nadále důležitý, a to jak pro dítě, tak i pro ro-
diče. Dlouhodobá pěstounská péče umožňuje dítěti, aby vyrůstalo v bezpeč-
ném a podnětném prostředí, které mu zároveň umožní, aby zůstalo v kontaktu 
a  v úzkých vztazích se svou původní rodinou. 
V roce 2016 bylo do dlouhodobé pěstounské péče umístěno 15 dětí a do péče 
jiné osoby než rodiče 93 dětí, všechny tyto děti by jinak musely být umístěny 
v ústavní péči. V tomto roce byly podány dvě nové žádosti o zařazení do sezna-
mu osob vhodných vykonávat dlouhodobou pěstounskou péči.

Krátkodobá pěstounská péče je krizová péče, která je poskytovaná dětem, je-
jichž situace vyžaduje rychlé řešení a spočívá především v poskytnutí bez-
pečného místa, kde může dítě zůstat, než se vrátí do své rodiny, nebo je pro 
něj nalezena rodina nová. 
V roce 2016 vykonávaly pěstounskou péči na přechodnou dobu dvě rodiny a za 
tento rok byly do jejich péče umístěny 3 děti, pro které byla nalezena nová ro-
dina. V roce 2016 byla rovněž přijata jedna nová žádost o zařazení do seznamu 
osob vhodných vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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Jsou však i rodiče, kteří se s konečnou platností rozhodnou, že již nikdy 
o své dítě pečovat nechtějí nebo nemohou. Tyto děti jsou pak zařazeny do se-
znamu dětí, kterým je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči ve formě 
osvojení. 
Takových dětí bylo v roce 2016 umístěno 5. Na druhé straně jsou i lidé, kteří 
z nejrůznějších důvodů nemohou mít vlastní děti. V roce 2016 bylo v evidenci 
6 žádostí o náhradní rodinnou péči ve formě osvojení. Do péče třech rodin byly 
v roce 2016 umístěny 3 děti. Za rok 2016 byla podána jedna žádost o zařazení 
do seznamu osob vykonávat náhradní rodinnou péči ve formě osvojení.

Oddělení sociální péče a komunitního plánování
Úsek sociální péče. Na tomto úseku pracují sociální pracovníci, veřejný opa-
trovník, kurátor pro dospělé a referenti státní správy a samosprávy. Všichni 
pracovníci oddělení poskytují občanům bezplatné základní sociální pora-
denství o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo jejího 
předcházení. 
Sociální pracovníci zajišťují specifický sociální úsek zaměřený na jednot-
livé skupiny obyvatel. Zároveň provádí terénní sociální práci, depistážní 
činnost. Spolupracují s  úřadem práce, s  poskytovateli sociálních služeb 
a dalšími organizacemi. Každý občan se může na nás obrátit a naším cílem 
je pomoci řešit jeho problém. 
V průběhu roku 2016 pracovali s 1083 klienty. 

Kurátor pro dospělé pracuje s dospělými propuštěnými z výkonu trestu a vý-
konu vazby, s propuštěnými ze školských zařízení pro výkon ústavní ochran-
né výchovy po nabytí zletilosti. Navštěvuje klienty v nápravných výchovných 
ústavech v rámci kontinuální práce. 
V  roce 2016 bylo propuštěno z výkonu trestu 49 osob s kterými kurátor pro 
dospělé pracoval. 

Na našem oddělení si občané na počkání vyřídí speciální označení vozi-
dla pro osoby, kterým byly přiznány průkazy osoby se zdravotním postižením 
(průkazy ZTP a ZTP/P). 
V roce 2016 bylo vydáno 542 speciálních označení vozidel pro tyto osoby. 

Na oddělení se řeší přestupky ve správním řízení dle zákona č. 200/1990 
Sb. (přestupky na úseku zdravotnictví a na úseku ochrany před alkoholismem 
a jinými toxikomániemi). 
V roce 2016 se řešilo 15 přestupků. 

Pokud osoba není schopna sama přebírat svůj důchod, může se rodina obrátit 
na naše pracovnice, které tuto situaci mohou pomoci řešit zřízením zvlášt-
ního příjemce dávek důchodového pojištění. Občany, kteří nejsou schopni 
sami jednat a nemají zákonného zástupce, zastupují pověření pracovníci 
obce s rozšířenou působností při uzavírání smlouvy o poskytování sociální 
služby (zákon č. 108/2006 Sb. , §91). 
Město Litoměřice se zaobírá i otázkou bydlení osob se zdravotním postiže-
ním a seniorů. Máme v Litoměřicích vybudovány domy s pečovatelskou služ-
bou, které pomohly v roce 2016 deseti seniorům našeho města, podporované 
pečovatelské byty a domov seniorů. Poskytujeme podrobné informace o podá-
ní žádosti o umístění do těchto zařízení. V případech, že je město Litoměřice 
ustanoveno veřejným opatrovníkem osoby omezené ve svéprávnosti, zajišťuje 
péči o jeho osobu, bydlení, řízení na úřadech a spravuje jeho finanční pro-
středky. 
V roce 2016 bylo město opatrovníkem 34 občanů. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MĚSTSKÝ ÚŘAD
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Město má zájem o nejstarší občany. Pracovníci oddělení navštěvují občany 
ve věku 80, 85, 90 let i více s osobní gratulací a dvakrát ročně také s kultur-
ním programem pro seniory. Všichni pracovníci našeho oddělení jsou připra-
veni být nápomocni při řešení jejich problémů. 

Úsek komunitní plánování připravuje a zpracovává rozvojové materiály pro 
zjištění skutečných potřeb obyvatel v oblasti sociální. Spolupracuje s po-
skytovateli sociálních služeb, s  uživateli a vedením města jakožto zada-
vatelem. Celoročně metodicky vede a sleduje sociální práci u jednotlivých 
organizací, vyhodnocuje jejich činnost a spolupracuje na dalším rozvoji 
a potřebnosti služeb. 

V roce 2016 toto oddělení zpracovalo katalog sociálních služeb, nové webové 
stránky, konal se Den rodiny v Litoměřicích, byla provedena analýza bydlení 
a  průzkum bezpečnosti prostřednictvím Pocitové mapy. V zájmových činnos-
tech se nezapomnělo na podporu dětí z nízkopříjmových rodin.

20

Výroční zpráva města LITOMĚŘICE 2016



MĚSTSKÝ ÚŘAD

Ing. Jaroslav Lachman
Poznejte vedoucího
Jako vedoucí správního odboru jsem 
k městskému úřadu nastoupil v roce 
2011 po dvaceti letech působení 
v ozbrojených a bezpečnostních 
službách státu a pěti letech práce 
v bezpečnostním úřadu. V průběhu 
těchto let jsem získal řadu nyní 
využitelných znalostí a zkušeností 
především v řízení pracovních 
kolektivů, zkušenosti z oblasti 
provozu a údržby komunikačních sítí 
a technologií, zkušenosti z oblasti 
zajišťování bezpečnosti státu, ale i 
mnohaletého vedení správních řízení. 
Na městském úřadu mne nejvíce 
zaujala oblast organizace, řízení 
a kontroly voleb, tedy oblast, ve 
které má řadový občan jednu z mála 
možností prostřednictvím volených 
zástupců ovlivňovat věci veřejné. 
Zajímavostí je, že od letošního roku 
budeme jako občané mít možnost 
využít volebního práva až do roku 
2026 každý rok, někdy i dvakrát 
v jednom roce.

 „Do naší oblasti spadá 
také organizace, řízení a 

kontrola voleb. Zajímavostí je, 
že od letošního roku budeme moci 
volební právo využít každý rok až 

do roku 2026. Někdy dokonce 
dvakrát.“

Odbor správní

Hlavní činnosti správního odboru

Správní odbor má 28 zaměstnanců a je vnitřně rozdělen do tří oddělení: od-
dělení správních činností, oddělení vnitřní správy a oddělení informačních 
technologií.

Oddělení správních činností
Hlavními úkoly oddělení jsou: evidence obyvatel, vedení matriky, agenda 
občanských průkazů a cestovních dokladů, řešení ztrát a nálezů a metodické 
řízení obcí a matričních úřadů správního obvodu.
V  rámci evidence obyvatel je řešeno přihlašování a odhlašování obyvatel 
ve městě a je vedeno správní řízení o zrušení trvalého pobytu. Málo známou 
skutečností je možnost zprostředkování kontaktu s osobami např. bývalými 
spolužáky nebo vzdálenými příbuznými, u kterých žadatel nezná místo po-
bytu. Matrika pro občany řeší všechny matriční události, kterými jsou naro-
zení, úmrtí, svatby, změny příjmení a včetně vydávání příslušných dokladů, 
případně jejich duplikátů. Pro občany oddělení zajišťuje výdej občanských 
průkazů a cestovních dokladů. 

Oddělení vnitřní správy
Hlavními úkoly oddělení jsou: zabezpečení vnitřního chodu úřadu, řešení 
přestupků, provádění vidimace a legalizace a provozování pracoviště Czech 
POINT.
Zabezpečením vnitřního chodu úřadu je pak správa budov, autoprovoz, obsluha 
podatelny a telefonní ústředny, evidence majetku a fakturace, bezpečnost prá-
ce a požární ochrana. Úsek přestupků řeší především přestupky proti veřejné-
mu pořádku, občanskému soužití a majetku a dále sociální pohřby. Pracoviště 
Czech POINT pak provádí vidimaci a legalizaci, jinými slovy ověřování kopií 
listin a ověřování podpisů a dále provádí výpisy z evidencí, např. rejstříku tres-
tů, výpisů bodového hodnocení řidiče aj.

Oddělení informačních technologií
Oddělení řeší v  rámci úřadu provoz a údržbu koncové výpočetní techniky, 
provozuje počítačové sítě a databáze, vede a aktualizuje webové stránky 
úřadu a města, zabezpečuje provoz telefonní ústředny a telefonů, zabezpe-
čuje provoz mobilních telefonů, včetně správy soukromých mobilních tele-
fonů v rámci zaměstnaneckého, zvýhodněného programu, spravuje geografic-
ký informační systém. Nejaktuálnějším úkolem je pak zabezpečení úkolů 
e-Governmentu, tedy postupné úkoly elektronizace veřejné správy.

Hlavní plněné úkoly odborem v uplynulém roce 2016:

Na webových stránkách města připravili portál tzv. životních situací. Zde 
občan nalezne všechny možné situace, se kterými se v životě může setkat, 
a spadají do působnosti úřadu. Obsahem pak jsou podrobné návody jak situ-
ace řešit, kde je řešit a s kým.

Zajistili jsme možnost bezhotovostního styku platebními kartami na vybra-
ných pracovištích úřadu.

Zřídili jsme elektronickou úřední desku v podloubí budovy úřadu na Míro-
vém náměstí, která nahradila dříve využívaný systém zveřejňování dokumen-
tů v listinné podobě ve vývěsních skříňkách na zdi u školy v Sovově ulici.
Zřídili jsme další pracoviště Czech POINT v městské nemocnici. Zřízení to-
hoto pracoviště umožňuje využívání poskytovaných služeb pacientům, ná-
vštěvníkům nemocnice a občanům z blízkého okolí nebo těm, kterým vyhovu-
je snadnější parkování u městské nemocnice.
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Pro zlepšení životního prostředí jsme za úřad začali provozovat šest elekt-
romobilů a tři hybridní automobily. Další čtyři elektromobily a dva hybridní 
automobily pak provozují příspěvkové organizace města.

Pro zabezpečení chodu úřadu a splnění nových zákonných podmínek jsme 
provedli přechod na novou elektronickou spisovou službu. Ve spisové službě 
jsme začali používat časová razítka. Zavedli jsme novou aplikaci pro zveřej-
ňování smluv. Zřídili jsme přístup vybraných zaměstnanců do nově vzniklé-
ho rejstříku přestupků.

Zrekonstruovali jsme fasádu radnice na Mírovém náměstí a v letošním roce 
na stejné budově zrekonstruujeme historické fresky ve dvorním traktu.

Přehled hlavních administrativních úkonů odboru v roce 2016 

10889 - provedeno vidimací a legalizací

9498 - vydáno občanských průkazů

5205 - vydáno pracovištěm Czech POINT ověřených výstupů z evidencí

3674 - vydáno cestovních dokladů

1536 - osob přihlášeno k trvalému pobytu ve městě

528 - osob bylo odhlášeno z trvalého pobytu ve městě

152  - zahájeno správních řízení o zrušení pobytu

874  - zápisů v knize úmrtí

625  - zápisů v knize narození

136 - zápisů v knize sňatků

561 - vydáno rozhodnutí o přestupku

Přehled hlavních zabezpečovacích úkolů odboru v roce 2016
64955 - km najela odborem zabezpečovaná služební auta úřadu

5563 - m2 měly plochy kanceláří aj., ve kterých odbor zabezpečoval úklid

230 - počítačů bylo udržováno v provozu

Odbor správní
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Odbor správy nemovitého 
majetku města
Úsek správy majetku města (ÚSMM),
Oddělení lesního hospodářství (OLH),
Úsek správy nemovitostí (OSN).

Činnosti odboru (oddělení a úseků):
 

Úsek správy majetku města (ÚSMM)
Zajišťuje evidenci veškerého nemovitého majetku města.

Provádí prodeje pozemků a staveb, prodeje bytů dle vyhl. 72/94 Sb., podává 
přiznání k dani z převodu  nemovitostí.

Zajišťuje sepsání kupních smluv, nájemních smluv na nemovitosti.

Vede evidenci o splátkách kupní ceny nemovitostí.

Sjednává nákup pozemků pro realizaci územního plánu.

Zpracovává podklady pro jednání RM a ZM   týkající se disponování 
s majetkem (prodej, pronájem, směna).

Vydává vyjádření ke stavebnímu řízení (vyjádření souseda k uvažovaným 
stavbám, ukládání sítí apod.).

Oddělení lesního hospodářství (OLH)
převážně se zabývá: 

Těžbou, přibližováním a manipulací dřevní hmoty

Lesnickými pracemi, které provádí dle lesního hospodářského plánu

Zalesněním - výsadbou sazenic a péčí o lesní výsadbu

Prodejem dřevní hmoty

Čištěním lesa

Dopravou dřevní hmoty

Zajišťováním krmiva pro zvěř, odlovem zvěře a sanitárním odstřelem,  
vydáváním povolenek k lovu

Město má v pronájmu honitbu, o kterou se stará také OLH.

Úsek správy nemovitostí (OSN) 

Zajišťuje správu bytového fondu, včetně jeho údržby případně rekonstrukce 
a modernizace.

Vypisuje výběrová řízení pro stavební akce nad 500 tis. Kč.

Zajišťuje podklady pro realizaci rekonstrukcí a modernizace městských 
bytů a k prováděným opravám budov v historické části města - bytové domy 
a prostory sloužící podnikání.

Vede evidenci o nájemním vztahu v bytových domech a prostor sloužící 
podnikání s výjimkou škol a prostor pro kulturu a sport. 

Vede evidenci nájemníků, provádí výběr nájemného a vyúčtování služeb 
poskytovaných v souvislosti s nájmem bytu či prostor sloužících k podnikání.

Vede veškerou agendu o nájemním vztahu (nájemní smlouvy, přechod nájmu, 
výměny bytů) a  zpracovává podklady pro jednání RM v souvislosti s nájemním 
vztahem.

Vede evidenci platební morálky uživatelů bytů a prostor sloužící podnikání, 
společně s právním oddělením města zajišťuje vymáhání pohledávek 
z nájemného.

Mgr. Václav Härting

Poznejte vedoucího
Když jsem v roce 2003 nastoupil na 
pozici vedoucího majetkového odboru, 
jednalo se o období, kdy plně probíhala 
privatizace městského bytového fondu, 
což bylo hlavní náplní mé tehdejší práce. 
Mezi tím došlo ke sloučení s tehdejším 
Odborem správy bytového hospodářství 
a k připojení Oddělení lesního 
hospodářství, které tehdy bylo součástí 
Odboru životního prostředí. Majetkový 
odbor se tím rozrostl a všem přibylo 
práce a povinností. Zároveň se práce na 
odboru stala zajímavější a kreativnější, 
což opět neslo větší nároky na jeho 
zaměstnance. Dnes po téměř patnácti 
letech již mohu hodnotit a vidím, jak 
se práce na úřadu zprofesionalizovala 
a jak se i úřad samotný změnil k lepšímu 
a otevřel jeho občanům. Hlavním smyslem 
úřadu je zajišťování služeb, a to nejen 
pro litoměřické občany. Bohužel doba 
sebou nese i negativní jevy a mnozí 
z nás mají pocit, že vše je dovoleno, že 
na vše je automaticky nárok, že mnohé 
lze docílit, bez toho aniž bych se o věc, 
jakkoliv přičinil či zasloužil. To je 
věc, která mě určitě mrzí a se kterou 
asi nemohu nic udělat. Pozitivem 
práce na našem úřadu je opravdu dobrý 
kolektiv a o většině svých kolegů 
mohu říci, že jsou odborníci na svých 
místech a profesionálové. Také město 
samotné se za poslední roky výrazně 
změnilo k lepšímu, zkrásnělo a mnoho 
dokončených akcí a projektů jeho úroveň 
opět pozdvihlo o další stupínek výše. 
To není pouze můj dojem, to je fakt, 
který vám potvrdí hlavně návštěvníci 
Litoměřic. Myslím, že v našem městě se 
žije dobře a že se vše dělá pro to, aby to 
platilo i nadále.

„Město samotné se 
za poslední roky výrazně 

změnilo k lepšímu, zkrásnělo 
a mnoho dalších dokončených 

projektů jeho úroveň opět pozdvihlo 
zas o stupínek výše. Potvrzují 

to návštěvníci našeho 
města.“
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Za největší úspěch činnosti odboru v  roce 2016 považuji ukončení převodu 
majetku v bývalých kasárnách Pod Radobýlem (nákupy a bezúplatné převody 
majetku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových), který zcelil 
dosud nabytý historický majetek do jednoho celku a stal se tak základem pro 
budoucí využití a rozvoj dané lokality.
 
Dále pak bylo výrazně pokročeno v dokončení převzetí zbývající části měst-
ských lesů od státního podniku Lesy České republiky. Dosud vedený soud-
ní spor by měl být ukončen v následujícím roce uzavřením soudního smíru, 
čímž bude také završeno dlouholeté úsilí o získání tohoto historického ma-
jetku města na Oddělení lesního hospodářství. 

Na Úseku správy nemovitostí došlo v  loňském roce k  dokončení dvou pro 
odbor i město významných investic. Rekonstrukcí domu č.p. 156 na Mírovém 
náměstí (zlatnictví, krejčovství) přibylo do majetku města šest bytových jed-
notek, z toho dvou zcela nových. 

Rekonstrukcí dvorního traktu č.p.18 na Mírovém náměstí (muzeum Křišťá-
lový dotek) vznikly důstojné prostory pro výstavní činnost, které by měly ve 
spolupráci s budoucím uživatelem zatraktivnit střed města a podpořit tak 
výrazně zájem turistů o návštěvu našeho krásného města. 

Další provedené opravy a rekonstrukce bytového fondu města výrazně zkva-
litnily bydlení v historickém centru, což umožnilo pronajmout další dosud 
neužívané městské byty. 

Také u mnoha bytů v domech s pečovatelskou službou došlo v průběhu loň-
ského roku k výraznému zkvalitnění bydlení. Celkově se dá říci, že se po-
dařilo naplnit požadované cíle a očekávání, které byly pro majetkový odbor 
v roce 2016 stanoveny. 

Úsek správy nemovitostí vydal v roce 2016 ze svého rozpočtu v součtu přes 
13 miliónů korun na investice a opravy bytů a prostor sloužících k podnikání.

Odbor správy nemovitého majetku města
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Odbor školství, kultury, sportu 
a památkové péče
Školství
Město Litoměřice je zřizovatelem 6 zá-
kladních škol s  celkovou kapacitou 
3500 žáků, které v roce 2016 navštěvo-
valo v rámci plnění povinné školní do-
cházky zhruba 2600 dětí jak s trvalým 
pobytem ve městě, tak i z dalších okol-
ních obcí. S ohledem na současný demo-
grafický vývoj ve městě a jeho blízkém 
okolí je tak jejich kapacita dostačující. 
Do první třídy, resp. přípravné třídy, na-
stoupilo v tomto roce 335 žáků, což je 
vyrovnaný trend za poslední 3 roky. 

Naše základní školy se profilují v mno-
ha oblastech, ať již jde o  environmen-
tální výchovu, etickou výchovu, příro-
dovědné a matematické obory, jazyky 
či hudební výchovu. V rámci vyučování nabízejí školy velmi širokou škálu 
sportovních aktivit a žáci jsou úspěšní v kolektivních i individuálních sou-
těžních na různých regionálních úrovních.
Mateřskou školu, která disponuje 11 provozovnami, navštěvovalo v loňském 
roce 828 dětí. Objekty, ve kterých základní a mateřské školy sídlí, procháze-
jí poslední roky postupnými významnými rekonstrukcemi, v jejichž důsledku 
dochází jednak ke zvyšování uživatelského komfortu žáků a pedagogů, tak 
i ke snižování energetických náročností těchto veřejných budov. Nejvíce ob-
jektů bylo zrekonstruováno v roce 2015 v rámci podpory ze SFŽP, nicméně 
i v roce 2016 docházelo k dalším krokům vedoucím k lepšímu stavu vnitř-
nímu prostředí a snížení spotřeby energií, ať už v podobě regulace otopných 
soustav či výměny osvětlení v učebnách škol. 

Na Masarykově základní škole proběhla kompletní výměna oken a instalace 
nových stínících prvků v podobě interiérových žaluzií, kde vzhledem k fak-
tu, že objekt je z počátku 20. století a nachází se v ochranném pásmu MPR 
Litoměřice, bylo nutné zachovat původní profilaci okenních rámů. I přesto se 
díky novým technologiím podařilo vyžít soudobých materiálů, které splňují 
nároky na snižování energetické náročnosti budov. Společně s vedením ško-
ly jsme od II. poloviny roku připravili projekt Vybudování odborných učeben 
v půdních prostorách objektu, kterými škola získá další kapacity pro odbor-
né jazykové učebny, učebny přírodních věd, ICT a výtvarný ateliér. Žádost 
o finanční podporu z IROP byla podána hned v počátku následujícího roku. 
Na sklonku roku se podařilo vyřešit dlouhotrvající problémy s  narušenou 
hydroizolací suterénu budovy ZŠ Boženy Němcové, a odborné učebny IT, ku-
chyňka a hudebna tak mohou být žáky využívány bez omezení.

Dům dětí a mládeže Rozmarýn, který připravuje zájmové a volnočasové aktivi-
ty pro zhruba tisícovku dětí, zahájil od října 2016 provoz v další provozov-
ně, a sice v objektu v Sovově ulici, kde zároveň sídlí i soukromá základní 
a mateřská škola Lingua Universal. Město dalo prostory DDM Rozmarýn k dis-
pozici za účelem rozšíření činnosti této příspěvkové organizace, zejména 
pak za účelem pořádání okresních vědomostních soutěží pro základní školy 
a  na podporu technického vzdělávání, resp. pro rozšíření zázemí Technic-
kého klubu mládeže (TKM). Ten při DDM Rozmarýn v  Litoměřicích funguje 
od roku 2012. Zájem dětí a mládeže z Litoměřicka vzhledem k neustálému 
rozšiřování zajímavé nabídky technických oborů roste. 
Do budoucna je tak plánem města Litoměřice revitalizovat stávající objekty 
na sběrném dvoře v Nerudově ulici, kde by mohl vzniknout nový moderní pro-

Ing. Andrea Křížová

Poznejte vedoucí
Na odboru školství, kultury, sportu 
a památkové péče pracuji od září 
roku 2010. Jak ze samotného názvu 
vyplývá, škála činností je opravdu 
rozmanitá. A právě to bylo zásadní 
motivací při mém rozhodování 
o změně zaměstnání po 13ti 
letech v nadnárodní společnosti 
zaměřené na daně a finance. Můj 
team tvoří 5 kolegů přímo na 
odboru a 14 ředitelů příspěvkových 
organizací. Společně se snažíme 
o to, aby se všechny tyto oblasti 
v našem městě rozvíjely a plnily 
očekávání lidí, kteří tu žijí, nebo 
přijeli jen na krátkou návštěvu. 
Když tak v polovině letošního roku 
rekapituluji předchozí rok, troufnu 
si napsat, že se nám to snad daří…

„Náš tým tvoří 
5 kolegů na odboru 

a 14 ředitelů příspěvkových 
organizací. Společně se snažíme 

rozvíjet naše obory a plnit očekávání 
lidí, kteří tu žijí, nebo jen 
přijeli na krátkou návštěvu 

našeho města.“
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stor zaměřený na technické vzdělávání dětí, mládeže, technické workshopy 
pro širokou veřejnost či školící centra pro zaměstnavatele z blízkého okolí. 
Na projektu pro rozvoj infrastruktury zájmového, neformálního a celoživot-
ního vzdělávání jsme spolupracovali kontinuálně po celý rok s pracovníky 
TKM a partnery z řad podnikatelského sektoru. Žádost do IROP byla podána 
v začátku následujícího roku.
Akcent na podporu technického vzdělávání byl kladen i na prvním ročníku 
Technodays Litoměřicko 2016, kde od 22. do 24. září 2016 v areálu Zahrady 
Čech proběhla prezentace technických středních škol a zaměstnavatelů regi-
onu Litoměřicka. Cílovou skupinou byla zejména tisícovka žáků 8. a 9. roč-
níků základních škol z ORP Litoměřice, Roudnice a Lovosice, kteří zde měli 
příležitost získat informace nejen o středních školách technického směru 
v  okolí, ale i o potenciálním uplatnění příslušné profese na regionálním 
trhu práce. Pro střední školy a firmy bylo naším záměrem vytvořit prostředí 
pro vzájemnou komunikaci o stávající i budoucí spolupráci, ať již jde o prak-
tické výcviky žáků, praxe, pomoc při vybavení učeben, stipendijní program 
pro žáky středních škol od budoucího zaměstnavatele atd. V rámci tohoto 
projektu proběhl již 3. ročník Technických her, který Technický klub mládeže 
pravidelně pořádá pro základní školy z regionu i z nedalekého Saska. 

Město Litoměřice jako Zdravé město kategorie A podporuje školy a školská 
zařízení na území města i účelovými dotacemi určenými na vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj, jak je standardizován MŠMT. V rozpočtu města se nám poda-
řilo vyčlenit i prostředky na pravidelnou podporu konference KAPRADÍ, kterou 
každoročně pořádá SEVER Litoměřice o.p.s. Během praktických workshopů po 
celý den umožnuje pedagogům získat informace o inovovaných metodách vý-
uky environmentální výchovy v základních a mateřských školách.

Od nového školního roku jsme také v září 2016 zahájili spolupráci v rámci 
projektu Skutečně zdravá škola, a sice na ZŠ Ladova, kde si v rámci školního 
vzdělávacího programu žáci odnesli základy zdravých stravovacích návyků 
a důležité informace, díky kterým si v životě dokážou vybrat zdravé a kvalitní 
potraviny. Spolupráce byla rozšířena i na oblast školního stravování v pro-
vozovně Centrální školní jídelny na ZŠ Ladova, kde konzultantka projektu 
provedla analýzu stávajícího jídelníčku, surovin, nabízených doplňků a ná-
pojů a zpracovala výsledná doporučení, která jsou postupně do jídelníčku 
provozovny zapracovávána. 

V  roce 2016 jsme na závěr školního roku uspořádali ve spolupráci s  Na-
dačním fondem Kalich slavnostní večer v Hradu Litoměřice, na kterém jsme 
na základě nominací učitelů a ředitelů ZŠ a ZUŠ ocenili žáky litoměřic-
kých základních škol a základní umělecké školy, kteří v  daném školním 
roce dosáhli mimořádného úspěchu ve vědomostních či zájmových akti-
vitách. Učinili jsme tak s cílem motivovat je i jejich spolužáky k dalším 
úspěchům. Večer se setkal s mimořádně příznivým ohlasem jak od pedago-
gů a rodinných příslušníků, tak i od oceněných dětí. Vzhledem k tomu jsme 
se společně s NF Kalich rozhodli v této nově založené tradici pokračovat. 
 

Kultura
Za účelem pořádání kulturních, společenských, vzdělávacích a osvětových 
akcí, pořádání kongresů a další zájmové činnosti vedoucí k uspokojení kul-
turních potřeb souvisejících s aktivním využitím volného času obyvatel města 
i jeho návštěvníků, je město Litoměřice zřizovatelem příspěvkových organi-
zací Knihovna K.H.Máchy a Městská kulturní zařízení v  Litoměřicích, která 
provozují Dům kultury, Kino Máj a Divadlo K.H.Máchy. Nad rámec financování 
jejich činnosti poskytuje i přímou podporu na další široké spektrum jednorá-
zových kulturních akcí a celoroční činnost kulturních subjektů ve městě resp. 
pěveckých sborů, divadelních souborů, soukromých galerií a dalších. Podpora 
z rozpočtu města za rok 2016 dosáhla částky zhruba 2,5 mil. Kč.
V červnu proběhl již IV. ročník Mezinárodního sochařského sympozia, kterého se 
zúčastnili 4 sochaři. Město tak doplnilo sbírku sochařských děl na celkových 
18, která jsou umístěna jak v centru města, tak zejména pak na Střeleckém ostro-
vě. Z posledního ročníku přibyla plastika na Střeleckém ostrově, která dotvořila 
koncept prostranství pod Tyršovým mostem. Zbylá tři díla čekají na rozmístění 
pravděpodobně v rámci plánovaných revitalizací několika lokalit města resp. Po-
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kratické sídliště, Městská tržnice či Palachova ulice.
Od června do září proběhl projekt Litoměřické kulturní léto, jehož součástí byl 
tradičně velký koncert pro litoměřické pěvecké sbory, které svými úspěchy repre-
zentují město jak v ČR, tak i v zahraničí. Tentokrát byli jeho hlavními protagonis-
ty 120členný chlapecký pěvecký sbor, královéhradecká filharmonie a zhruba čtyři 
stovky účastníků, které v sobotu 20. srpna přišly do letního kina v Litoměřicích 
na „Velký letní koncert Pánů kluků“. Prostor letního kina byl pro konání velkého 
koncertu vybrán záměrně kvůli jeho nezaměnitelné atmosféře, jevišti a hledišti 
s dostatečnou kapacitou míst. Toto místo se osvědčilo, proto i v příštím roce se 
v rámci 3. ročníku Litoměřického kulturního léta uskuteční velký koncert litomě-
řických pěveckých sborů právě zde.
V průběhu celého roku jsme na několika workshopech společně s odbornou veřej-
ností, kterou tvořili ředitelé příspěvkových organizací se zástupci mnoha zájmo-
vých spolků, kteří projevili o tento projekt zájem, pracovali na Koncepci kultury 
ve městě. Výsledný dokument je jednak analýzou stávajícího stavu ve smyslu ma-
pování kulturních zařízení v centru města i mimo něj, dostupnosti v jednotlivých 
částech města a také sumarizací cílů aktérů ve smyslu rozmanitosti kultury ve 
městě a její finanční podpory z rozpočtu města.

Sport
V oblasti sportu je role města upravena zákonem č. 115/2001 Sb, o podpoře 
sportu, který mu ukládá vytváření podmínek pro sport v oblasti zabezpeče-
ní rozvoje sportu pro všechny zejména děti a mládež, výstavbu, rekonstruk-
ce, a provozování svých sportovních zařízení a finanční podporu sportu ze 
svého rozpočtu. Město Litoměřice je tak zřizovatelem příspěvkové organi-
zace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, která celoročně provozuje 
multifunkční halu (Kalich aréna), plavecký bazén, fotbalový stadion a areál 
letního koupaliště. Po novele zákona č. 220/1990 Sb. o loteriích a jiných 
podobných hrách je zdrojem rozpočtu města i významná částka z této oblasti, 
kterou město z velké části využívá právě na dotace sportovním klubům na 
území města, které celoročně pracují s dětmi a mládeží. V roce 2016 činila 
tato finanční podpora 14,6 mil. Kč a využilo ji celkem 28 sportovních klubů.

Památková péče
Odbor ŠKSaPP v přenesené působnosti vydává jako dotčený orgán pro správní 
obvod ORP Litoměřice závazná stanoviska, která jsou pak uplatněna v rámci 
komplexní péče o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní pa-
mátkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném 
pásmu. V tomto roce jsme řešili zhruba pětistovku vyjádření v této oblasti. 
Náplní práce zaměstnanců je rovněž výkon dozoru při obnově kulturních pa-
mátek a při stavbě, změně stavby nebo udržovacích pracech na dotčených 
nemovitostech. Referentky odboru v rámci své „terénní“ práce také aktivně 
spolupracují s vlastníky nemovitých kulturních památek za účelem využití 
vhodných dotačních programů z MK ČR či KÚ ÚK jako alternativních zdrojů 
pro financování jejich obnovy. Město Litoměřice je od samotného začátku 
Programu Regenerace MPR Litoměřice při MK ČR každoročním příjemcem do-
tací, které významně přispěly k obnově památek na území historického jádra 
města. V  roce 2016 činila celková kvóta podpory 2 745 000 Kč, s níž se 
podařilo mimo jiné zrealizovat obnovu střech a fasády kanovnických domů 
na Dómském náměstí, rovněž i fasádu a restaurování kamenných prvků na 
objektu radnice a v neposlední řadě i kompletní opravu objektu Gotického 
dvojčete, a to jak střechy, tak i fasády. Tímto kontinuálním přístupem k obno-
vě památkových objektů v památkové rezervaci jsme právem obsadili 1. místo 
krajského kola soutěže Historické město roku a stali se při slavnostním vy-
hlášení v dubnu 2016 druhým celorepublikovým finalistou.
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Odbor územního rozvoje
Hlavní činnost odboru je rozdělena na výkon státní správy, to je pořizování 
územních plánů a územně plánovacích podkladů ,a na výkon samosprávy, kde 
se jedná o přípravu projektových dokumentací staveb, jejich realizaci, koor-
dinaci stavební činnosti ve městě a zajišťování dotací a veřejných soutěží.

Úřad územního plánování
se zabývá územně plánovací činností pro 40 obcí. Úsek investic ve spolu-
práci s městským architektem připravuje projektové dokumentace pro pláno-
vané stavby, zajišťuje inženýrskou činnost i samotné realizace staveb. Jako 
majetkový správce komunikací koordinuje i činnost ostatních investorů na 
území města.

Městský architekt zpracovává pro město návrhy studií zastavěnosti pozemků, 
jejich regulativy, posuzování projektových dokumentací investorů na území 
města, práce v komisi územního rozvoje a regenerace městských památek, 
architektonicko poradenská pomoc při přípravě projektových dokumentací 
města, řízení a koordinace studentských prací pro město,
odborná a konzultační činnost pro stavební úřad a úřad územního plánování.

Úsek investic (ÚI)
V roce 2016 byla pro všechny velkým problémem rekonstrukce Tyršova mostu. 
Využili jsme uzavírky a ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic se nám 
podařilo zrealizovat dlouho plánovanou stavbu splaškové kanalizace v Žele-
tické ulici. Sdílením jednoho výkopu společně s dešťovou kanalizací, jejímž 
investorem bylo ŘSD, došlo k podstatnému snížení investiční nákladů. Do 
konce roku se podařilo vybudovat novou komunikaci v ulici Akátová a byla 
zahájena nová komunikace v  ulici Jasanová, která bude dokončena v  roce 
2017. Jedna budova pivovaru na Tyršově náměstí se pyšní novou střechou. 
Postupně budeme celý areál upravovat. V letním kině bylo postaveno nové 
schodiště tak, aby jej nemohla zničit případná povodeň. V areálu výstaviště 
ZČ došlo k  realizaci opravy střechy pavilonu potravinové linky, demolici 
přístaveb pavilonu T, revitalizaci zpevněných ploch v areálu a instalaci ka-
merového systému.

Další menší stavební akce byly provedeny v Kapucínské ulici – oprava dlažeb, 
na místech vyšlapaných cestiček na sídlištích byly zhotoveny nové chodní-
ky, bylo opraveno nebo nově zřízeno veřejné osvětlení v ulicích Žernosecká, 
Liškova, Karolíny Světlé a na sídlišti Kocanda, pokračovali jsme v  dalším 
budování bezbariérových přechodů na připravených trasách. Na žádost veřej-
nosti přibyly lavičky u Jiráskových sadů, stejně jako na prostranství před 
autobusovým nádražím. Majetkový správce místních komunikací koordinoval 
práce na rekonstrukcích plynovodů v ulicích Palachova, Sovova a na Tyršově 
náměstí, řešil havárie vodovodu v  ulici Vodní, opravy vodovodů a kanali-
zací v  ulicích Raisova, Labská a Lodní náměstí, své práce zde prováděli 
i energetici a to v ulicích Liškova, Stránského, Šafaříkova, Vrchlického, Ro-
oseveltova, Pražská, Osvobození, Dvořákova v ulici Na Kocandě přibyla nová 
trafostanice.

Oddělení veřejných zakázek a projektů 
Regenerace sídliště – Litoměřice Pokratice, II. etapa 2016
Jednalo se již o druhou etapu regenerace sídliště Pokratice realizovanou 
v období 10. 8. 2016 - 21. 12. 2016.   Realizací projektu bylo dosaženo 
celkového zvelebení jihozápadní části sídliště Pokratice spočívající v ob-
nově veřejného prostoru vstupních částí bytových domů, rekultivaci okolí 
Pokratického potoka (nově možnost využití potenciálu potoka pro rekreační 
účely), doplnění rekreačních/odpočinkových míst a městského mobiliáře, 
rekultivaci a výsadbě zeleně, opravě a doplnění pěších komunikací. Sta-
vební úpravy prostoru (společně s opravami panelových domů, zateplením 
a novým opláštěním budov zajišťovaných vlastníky domů) zlepšily celkový 
technický, estetický a funkční stav sídliště. Práce probíhaly na ploše 4.936 
m2. Celkové náklady na regeneraci území  činily 6.492.511,53 Kč, přičemž 

Ing. Venuše Brunclíková

Poznejte vedoucí
Na městský úřad jsem nastoupila 
v září 1987. Před tím jsem pracovala 
jako investiční technik přípravy 
zakázek ve spol. Pozemní stavby 
Olomouc. V Litoměřicích jsem 
začínala na Stavebním úřadě, kde 
jsem měla na starosti stavební 
činnost v obcích Českého středohoří. 
Poznáváním okolí jsem si okamžitě 
zamilovala zdejší krajinu i město 
samotné. Od 07/1999 působím na 
odboru územního rozvoje. V našem 
kolektivu je 14 nadšených lidí, 
kteří svoji práci považují za 
poslání. Výsledky naší činnosti 
jsou prospěšné celému městu a jsou 
vidět. Tvůrčí práce na přípravě 
staveb - příprava projektové 
dokumentace, zajišťování dotací 
a hlavně samotné realizace staveb je 
velice širokou oblastí, kde je nutná 
spolupráce celého týmu lidí. Proto 
mým hlavním posláním je, aby moji 
kolegové byli odborně zdatní, drželi 
za jeden provaz, pomáhali si a byli 
vnímaví a vstřícní nejen k sobě, 
ale i ke všem občanům a celému 
městu. Největší odměnou a důvodem 
proč mně práce baví je to, když do 
Litoměřic přijedou bývalí rodáci 
a jsou nadšení, jak se Litoměřice 
za posledních dvacet let změnily 
k lepšímu.

„Výsledky 
naší práce 

jsou prospěšné 
celému městu a jsou 

vidět. Tvůrčí práce na přípravě 
staveb - příprava projektové 

dokumentace, zajišťování dotací 
a hlavně samotné realizace 
staveb - to je velice široká 

oblast, kde je potřeba 
spolupráce celého 

našeho 
týmu.“
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4.000.000,- Kč byly poskytnuty z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR - podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2016 a 2.492.511,53 Kč bylo 
financováno z rozpočtu města.    
 
Regenerace sídliště – Litoměřice Pokratice, III. etapa 2017
Jedná se v pořadí již o třetí etapu regenerace sídliště Pokratice plánova-
nou v roce 2017. V roce 2016 byl zpracován projekt a předložena žádost o do-
taci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj - podprogramu Regenerace 
sídlišť (2017). 
 
Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice
Předpokládané datum zahájení  stavebních prací  je 05/2017, předpoklá-
daný termín ukončení projektu je 30. 9. 2018 (ukončení stavebních prací 
07/2018). V roce 2016 byl zpracován projekt, předložena žádost o dotaci 
z prostředků IROP, výzvy č. 18 - Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy 
a zahájen výběr dodavatele stavebních prací.      Předmětem projektu je re-
konstrukce a modernizace uličního prostoru ulice Palachova v Litoměřicích, 
včetně navazujícího prostoru. Rekonstrukce spočívá v prostorové optimali-
zaci stávajícího uspořádání hlavního dopravního a přidruženého prostoru 
s cílem zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu. 
Součástí projektu je vybudování bezbariérových chodníků, bezpečných pře-
chodů pro chodce, veřejného osvětlení, světelného signalizačního zaříze-
ní a  dopravního značení. Součástí realizace projektu je rovněž příslušná 
úprava zálivů zastávek autobusové dopravy. Akcentována je především bez-
pečnost a rovněž bezbariérovost komunikací za účelem zajištění potřeb spe-
cifických cílových skupin v dopravě. Dalším hlavním akcentem je napojení 
bezbariérové trasy od centra města až k nádraží ČD.   
 

Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích 
V roce 2016 byl zpracován projekt, předložena žádost o dotaci z prostředků 
IROP, výzvy č. 24 - Výstavba a modernizace přestupních terminálů a zahájen 
výběr dodavatele stavebních prací.   Cílem projektu je vybudovat samostatný, 
bezobslužný parkovací systém pro více než 100 kol, který bude v provozu 24 
hodin denně s efektivním využitím místa, kde na betonovém základu by měla 
stát ocelová konstrukce se skleněným pláštěm, uvnitř zařízení a SW pro uklá-
dání a vyzvedávání kol. Stěny parkovacího systému budou využity jako infor-
mační nosič panelů s informacemi o spojích hromadné dopravy (parkoviště 
typu B+R v blízkosti budovy vlakového nádraží Litoměřice město) a dalších 
aktuálních událostech, případně dopravní situaci ve městě apod. Realizace 
projektu by měla díky nově vzniklé možnosti ukládání jízdních kol podpořit 
jejich masovější používání, zejména při cestách s pokračováním v některém 
z prostředků veřejné dopravy a pozitivně ovlivnit snižování individuální au-
tomobilové dopravy ve městě. Realizace projektu přispěje také k vylepšení 
okolí projektu, kde přibude nová parková úprava a přístupové cesty.   
 
Oddělení veřejných zakázek administrovalo celého úřadu v roce 2016 celkem 
67 veřejných zakázek malého rozsahu, 4 zakázky podlimitní a 2 veřejné zakáz-
ky nadlimitní v rámci celého úřadu. 
 

Odbor územního rozvoje
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Obecní živnostenský úřad
Odbor obecní živnostenský úřad zajišťuje výkon přenesené působnosti pro 
všechny obce v rámci obce s rozšířenou působností jak na úseku kontroly, 
tak na úseku registrace. 

Pracovníci registrace vyřizují v převážné většině, pokud to zákon umožňuje, 
veškeré požadavky klientů na počkání. Podnikatelé si mohou ohlašovat nové 
živnosti, doplňovat obory podnikání, měnit sídlo či bydliště, ustanovovat od-
povědné zástupce, přerušovat živnostenská oprávnění, nahlašovat či rušit pro-
vozovny, chodit pro aktuální výpisy ze živnostenského rejstříku. Díky tomu, 
že vše se zpracovává v Registru živnostenského podnikání, který je celore-
publikový, není nutné dodržovat místní příslušnost a podnikatelé tak mohou 
své záležitosti vyřizovat na tom živnostenském úřadě, kde je to pro ně nejvý-
hodnější. Trochu jinak je tomu při žádosti o některé koncese, kde musí vyjad-
řovat či dávat souhlasné stanovisko jiný správní orgán. Tam je potom potřeba 
počítat, že takovou žádost nelze vyřídit na počkání, ale každý podnikatel je 
dostatečně informován. 

Za rok 2016 máme v rámci ORP 11 452 držitelů živnostenských oprávnění (z toho 
522 nově vzniklých). Tento počet je stabilní a posledních 5 let takřka neměnný. 
Oproti předchozím letům se mírně zvýšil počet zrušených živnostenských opráv-
nění, kterých bylo celkem 308 (275 v roce 2014, 284 v roce 2015). Poslední 
dva roky se výrazně zvýšil počet sankčních zrušení (65 v roce 2015, 61 v roce 
2016 oproti 19 v roce 2014), a to především díky návrhům na zrušení zasílaných 
Správou sociálního zabezpečení z důvodu, že podnikatelé neplní závazky vůči 
státu. Ostatní zrušená živnostenská oprávnění jsou rušena v převážné většině na 
vlastní žádost podnikatelů. V roce 2016 se do zrušení na vlastní žádost promítla 
také první vlna EET, kdy spousta podnikatelů koncem roku rušila „Hostinskou čin-
nost“ hlavně v případě, že se jednalo o malé provozovny, které často provozovali 
jen jako vedlejší činnost. Pokud živnost úplně nezrušili, nahlásili její přerušení 
a ukončili alespoň provozovnu.
Do celkového počtu podnikatelů to ale nijak výrazně nezasáhlo, protože ve spous-
tě případů se jednalo pouze o jedno z více oprávnění, které podnikatelé vlastní.

Za rok 2016 se vyřídilo na úseku registrace celkem 2 767 podnětů. 

Ani úsek kontroly nezahálel a během roku uskutečnil 526 kontrol jak na 
provozovnách, tak dokladů podnikatelů na úřadě. Z tohoto množství kontrol 
však vzešlo jen 27 pochybení, za které byly uloženy buď blokové pokuty nebo 
pokuty ve správním řízení.
Hlavním cílem našeho odboru je vycházet podnikatelům, jak stávajícím tak 
budoucím, vstříc a současně působit i preventivně, tzn., předem upozorňovat 
i na povinnosti související s podnikáním, ať už je to třeba povinnost na-
hlašovat změny, nahlašovat a odhlašovat provozovnu nebo náležitosti jejího 
označení. Nesnažíme se podnikatele „nachytat“, ale především dostatečně 
informovat.

Přestože se náš odbor jmenuje obecní živnostenský úřad, nemáme „pod pal-
cem“ jen živnostníky, ať už fyzické nebo právnické osoby, ale evidujeme zde 
i 448 zemědělských podnikatelů v rámci ORP.  Na rozdíl od Registru živnos-
tenského podnikání, který provozuje ministerstvo průmyslu a obchodu, Evi-
denci zemědělského podnikatele provozuje ministerstvo zemědělství. Počet 
aktivních zemědělců je takřka neměnný. Meziroční změny jsou spíše v řádu 
jednotek. Většinou pokud několik subjektů zanikne, jsou nahrazeny obdob-
ným počtem nově vzniklých.

Respektujeme to, že čas podnikatelů je drahý, a proto se snažíme, aby u nás 
strávili co nejméně času. Mají možnost některé nutné informace najít na 
webových stránkách města v sekci Podnikatel, kde najdou základní návody, 
co je k čemu potřeba, co se hradí a co nikoli, vzory formulářů apod. Mimo jiné 
zde i zjistí, že jsme tu pro ně každý den už ráno od 7.00 hod. po celý týden. 

Ing. Marcela Škrancová

Poznejte vedoucí
Na městský úřad jsem nastoupila 
v lednu 2011 jako pracovnice 
registrace na obecním 
živnostenském úřadě. Po půl roce 
jsem byla jmenována vedoucí odboru. 
Protože jsem před nástupem na 
úřad pracovala 8 let jako správce 
konkursní podstaty (insolvenční 
správce), je pro mne působení na 
obecním živnostenském úřadě 
velice pozitivní a inspirující, 
neboť zde mohu být podnikatelům, 
ať stávajícím nebo budoucím, 
nápomocná. Na rozdíl od 
předchozího působení, kde jsem 
byla spíše u nešťastného konce 
jejich kariéry. Mám možnost 
pracovat ve velice příjemném 
prostředí s bezvadným kolektivem, 
což samozřejmě také přispívá 
k celkovému dojmu z naší odvedené 
práce, kde se snažíme, aby každý od 
nás odcházel s pocitem, že úředník 
je tu opravdu pro něj.

„Přijďte 
s úsměvem 

a my se 
budeme snažit 

vás o úsměv 
nepřipravit.“

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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Ing. Pavel Gryndler

Poznejte vedoucího
Na městský úřad jsem nastoupil 
v roce 1992. Před tím jsem pracoval 
v Ústavu pro životní prostředí jako 
odborný pracovník na úseku odpadů 
a rekultivací zemědělského půdního 
fondu poničeného těžbou hnědého 
uhlí, dále  na Okresní hygienické 
stanici  v Litoměřicích na oddělení 
mikrobiologie vody a potravin. Při 
své předešlé práci jsem se seznámil 
s velkými problémy životního prostředí 
v Ústeckém kraji a s širší problematikou 
jejich řešení. Při své práci jsem 
navštívil mnoho míst v ČR i v zahraničí 
a mohl porovnat úroveň stavu životního 
prostředí v Litoměřicích a jinde. 
Litoměřice jsou mé rodné město, a proto 
jsem zde zakotvil. Jako vedoucí odboru 
životního prostředí jsem zodpovědný 
za jeho činnost. Můj tým tvoří 11 lidí 
s  převážně vysokoškolským vzděláním. 
Mým hlavním cílem je zlepšení stavu 
ovzduší a zkvalitnění nakládání 
s odpady v Litoměřicích. Mým koníčkem 
je zavádění nových technologií 
přispívajících k zlepšování životního 
prostředí, a to pokud možno v co 
nejširším měřítku. Na svojí práci mám 
nejraději rozmanitost a dobrý pocit, 
když se podaří udělat v oblasti ochrany 
životního prostředí alespoň malý krůček 
kupředu.  Velmi inspirativní je pro mě 
i tým lidí, se kterým spolupracuji.  

Odbor životního prostředí
Odbor životního prostředí se člení na:

Oddělení vodoprávního úřadu

úsek státní správy odpadového hospodářství

úsek samosprávy odpadového hospodářství a přestupků na úseku týrání zvířat

úsek státní správy ochrany zemědělského půdního fondu

úsek státní správy ochrany ovzduší

úsek státní správy ochrany přírody a krajiny

úsek státní správy myslivosti a statní správy lesního hospodářství

úsek státní správy rybářství

úsek samosprávy městské zeleně a ekonomiky odboru

Oddělení vodoprávního úřadu 
Oddělení vodoprávního úřadu pracuje jako speciální stavební úřad (vodo-
právní úřad), který na úseku státní správy zák. 254/01 Sb. o vodách, zajiš-
ťuje výkon státní správy v uceleném oboru vodního hospodářství, konkrétně:

Vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami. Povoluje 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, stanovuje 
podmínky, za kterých lze vypouštění povolit. Vydává souhlas vodoprávního 
úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nímž není třeba povolení 
podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry. Vyjadřuje 
se k umístění, provedení, změně, odstranění stavby či zařízení a činnostem 
ovlivňujících vodní poměry, jakost a množství povrchových a podzemních vod.
Provádí stavební a kolaudační řízení k vodním dílům. Stanovuje ochranná 
pásma vodních děl. Stanovuje minimální zůstatkový průtok povrchových vod. 
Provádí vodoprávní řízení. Vykonává vodoprávní dozor. Stanovuje ochranná 
pásma k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů 
povrchových a podzemních vod využívaných pro zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou a mění, ruší tato pásma, stanovuje činnosti v pásmech zakázané 
nebo omezené a stanovuje technické úpravy pásem. Schvaluje povodňové 
plány. Ukládá opatření k nápravě, k odstranění následků nepovoleného 
vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami. 
Upravuje, omezuje, popř. zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami.

Na úseku státní správy zák. 274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu zajišťuje výkon státní správy v uceleném oboru vodního hospodářství.
Konkrétně povoluje vypouštění odpadních vod do kanalizace, pro odpadní vody, 
které k dodržení míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí 
čištění. Ukládá pokuty podle § 32,33. Vykonává dozor nad dodržováním tohoto 
zákona. Rozhodnutím schvaluje kanalizační řády.

Dále zpracovává ve spolupráci s ČSÚ statistické výkazy týkající se vodního 
hospodářství v pověřeného území MěÚ Litoměřice.

V roce 2016 provedl například stavební řízení na vodohospodářskou část vý-
znamné stavby „ Pila Štětí“, vodohospodářskou část okružní křižovatky Bo-
hušovice, rekonstrukce vodovodu Žalhostice, ČOV Snědovice včetně kolauda-
ce, kanalizace II.etapa Snědovice, kanalizace Želetice – zkušební provoz, 
kanalizace Úštěk – Konojedská a Rybniční ulice, ČOV Ploskovice – stavební 
povolení, ČOV Bohušovice – rekonstrukce, rekonstrukce vodovodů a kanali-
zací v Litoměřicích – stavební povolení Rooseveltova, Sovova, Družstevní 
,Březinova cesta, Pokratická, kanalizace Ekoflex – Mondi Štětí, vodojem 
Julčín rekonstrukce, vodojem Lukov rekonstrukce, úpravna vody Velké Žer-
noseky a Píšťany atd. Dále se podílel na zpracování podkladových materiálů 
v  rámci fragmentace říční sítě vodního toku Ohře. Jako velice podstatnou 
část činnosti lze zmínit i řešení stížností na úseku vodního hospodářství ať 
již v oblasti nedostatku vody jako její ztrátě ve studnách např. Dolní Vysoké, 

„Naším cílem je 
kromě jiného zlepšení 

stavu ovzduší a zkvalitnění 
nakládání s odpady 

v Litoměřicích.“
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Soběnice, Lovečkovice, tak i její nadbytek a hrozbu poškození majetku např. 
Lbín, Hlinná, Býčkovice. V neposlední řadě i řešení hrozby znečištění spod-
ních i povrchových vod např. Knínice, Lhotsko, Úštěk atd. 

Úsek státní správy odpadového hospodářství
Úseku státní odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb. , zajiš-
ťuje výkon státní správy v  uceleném oboru odpadového hospodářství, kon-
krétně:

Vydává souhlasy s nakládáním s nebezpečnými odpady podle §16 odst. 3, 
nejde-li o případ podle §78 odst. 2 písm. i). Vede a zpracovává evidenci 
odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení k nakládání s odpady, 
zařízení uvedených v §14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných 
odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů, jím vydaných souhlasů 
a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona. Kontroluje, jak jsou právnickými 
osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována 
ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních 
úřadů v oblasti odpadového hospodářství. Ukládá právnickým a fyzickým 
osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností 
dle §66 odst. 5. Stanovuje opatření a lhůty k zjednání nápravy. Vydává 
rozhodnutí o zákazu činnosti původce odpadů, která způsobuje vznik odpadů, 
pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by 
odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu 
na životním prostředí. Vydává vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s 
odpady. Kontroluje, zda právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají 
zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem č.185/01Sb. 
o odpadech.

V  roce 2016 provedl například proškolování firem v  oblasti státní správy 
odpadového hospodářství, které vede k výraznému posílení právního povědo-
mí firem v oblasti nakládání s odpady a tím do budoucna k omezování neo-
právněného nakládání s jejich odpady. Pomáhá podnikatelům při registraci 
odpadového hospodářství v ISPOP. Rok 2016 byl zaměřen na kontrolu plně-
ní ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech. Celkem bylo v roce 2016 
zpracováno 546 hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015. Na 
základě zpracovaných hlášení bylo provedeno 56 kontrol a z toho 36 bylo se 
zjištěním nedostatků.
Celkem bylo uděleno 36 pokut v celkové výši 186 000 Kč. Dále byly z vý-
znamných stavebních akcí provedeny šetření s  následným stanovením pod-
mínek např. demolice v areálu Mondi Štětí a.s. – objekty s azbestem, ČE-
ROZFRUCHT s.r.o. souhlas k netřídění atd. 

Úsek samosprávy odpadového hospodářství a přestupků na 
úseku týrání zvířat 
Úsek samosprávy odpadového hospodářství a přestupků na úseku týrání zví-
řat zajišťuje bezproblémový chod agendy likvidace všech odpadů od občanů 
města Litoměřice jako je SKO, i separované odpady, nebezpečné odpady, ob-
jemné odpady, biologicky rozložitelné odpad, textilní odpady a zpětný odběr 
elektrozařízení. Zároveň ještě provádí přestupková řízení na úseku ochrany 
zvířat proti týrání, konkrétně:

Provádí celoroční aktualizace umístění kontejnerů na separovaný odpad 
v aplikaci googlemaps. Upravuje četnosti vývozů kontejnerů na plasty 
a zajištění dvoutýdenního vývozu na místech, kde docházelo k jejich 
přeplňování. Rozšíření stanovišť s kontejnery na kovy na 20 míst. Provádí 
veškeré administrativní činnosti vedoucí k splnění zákonné povinnosti pro 
podání Hlášení o produkci a nakládání s odpady za příslušný kalendářní 
rok. Zajišťuje administraci všech akcí města souvisejících s odpadovým 
hospodářstvím („Ukliďme Česko“, „Elektroodpad na odstřel“ atd.) Zajišťuje 
chod sběrného dvoru odpadů. Zajišťuje mimořádné svozy kontejnerů na papír 
např. o vánočních svátcích.

V  oblasti ochrany zvířat proti týrání bylo v roce 2016 přijato 78 oznámení 
o podezření ze spáchání přestupku. Z toho 28 případů bylo řešeno jako neza-
bezpečení zvířete proti úniku. 
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Odbor životního prostředí

Úsek státní správy ochrany zemědělského půdního fondu
Úseku ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/92 Sb. , za-
jišťuje výkon státní správy v  uceleném oboru ochrany ZPF, konkrétně:

Vydává rozhodnutí v pochybnostech o příslušnosti pozemků k ZPF. Ukládá 
podle §2 odst. 3 změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 
1 ha. Uděluje podle §9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze ZPF na pozemcích 
o výměře do 1 ha, stanovuje podmínky k ochraně ZPF a schvaluje plán 
rekultivace. Vydává podle §11 odst. 2 rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy 
ze ZPF. Ukládá podle §20 pokuty za neplnění povinností dle výše uvedeného 
zákona. Uděluje podle §2 odst. 2 souhlas ke změně louky nebo pastviny na 
ornou půdu. Ukládá podle §3 odst. 3 opatření na odstranění závad zjištěných 
při dozorové a kontrolní činnosti. Vykonává statní správu na úseku ochrany 
ZPF, není-li k tomu příslušný jiný orgán státní správy. Dále tento úsek 
vede agendu přidělování ornice žadatelům ze skrývaných pozemků v rámci 
vyrovnání bilance zemin a v neposlední řadě i předepisování odvodů za zábor 
ZPF.

Úsek státní správy ochrany ovzduší
Úseku státní správy ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. , zajišťuje 
výkon státní správy v  uceleném oboru ochrany ovzduší, konkrétně:

Vydává závazná stanoviska podle §11 odst. 3 a 4 pro provozovatele 
stacionárních zdrojů dle přílohy č. 2. Ukládá pokuty podle §23 odst. 
1. Vydává stanoviska jako dotčený správní orgán v územním, stavebním 
a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší. Nařizuje odstranění závad 
u malých spalovacích zdrojů podle §22 odst. 1. Připravuje podklady pro 
přípravu programu zlepšování ovzduší dle §9. Provádí kontroly provozovatelů 
stacionárních spalovacích zdrojů umístěných v rodinném domě dle §17 odst. 
2. Vyhlašuje regulační opatření dle §50 odst. 1 písmene i).

V  roce 2016 tento úsek vydal 138 závazných stanovisek dle §11 odst. 3 
a dále provedl 37 kontrol dle §17. Ve spolupráci s ČVÚT připravil podklady 
pro instalaci monitorovací sítě stavu ovzduší v Litoměřicích.
 

Úsek státní správy ochrany přírody a krajiny
Úseku státní správy ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/92 Sb. , zajišťuje 
výkon státní správy v  uceleném oboru ochrany přírody a krajiny na území ORP Lito-
měřice mimo oblast v působnosti CHKO České Středohoří, konkrétně:

Vydává nařízení podle §5 odst. 1 k omezení nebo zákazu rušivé činnosti ve 
svém správním obvodu. Vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability 
dle §4 odst. 1, a to ve svém správním obvodu mimo území CHKO. Vede výpisy 
z ústředního seznamu ochrany přírody dle §42 a 47, a to ve svém správním 
obvodu. Vykonává státní dozor v ochraně krajiny a přírody dle §85. Povoluje 
kácení dřevin dle §8, ukládá náhradní výsadbu dle §9 a vede přehled pozemků 
vhodných k náhradní výsadbě dle §9 odst.2. Vede přehled veřejně přístupných 
účelových komunikacích podle §63 odst. 1. Vydává závazná stanoviska 
k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních 
cest, svážnic a lesních melioračních systémů. Vydává závazná stanoviska 
k zásahům do významných krajinných prvků ze zákona, registruje významné 
krajinné prvky a vydává závazná stanoviska do registrovaných krajinných 
prvků dle §4 odst. 2 a. Vyhlašuje památné stromy dle §46.

V roce 2016 tento úsek vydal 51 rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostou-
cích mimo les, dále vydal 670 závazných stanovisek ke stavbám všeho druhu 
z hlediska ochrany přírody a krajiny. Jako nejvýznamnější akce lze jmeno-
vat výsadby nepůvodních druhů dřevin (energetický topol) Polepy, Hoštka, 
Hrušovany, Vrutice. Dále povolení zdravotního ošetření nelesních pozemků 
Hněvice. Osázení protihlukového valu Račice. Zásahy do VKP Terezín v sou-
vislosti s obnovou hradebního systému atd. 
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Úsek státní správy myslivosti a statní správy lesního 
hospodářství
Úseku státní správy myslivosti dle zákona č.449/2001Sb. a státní správy 
lesního hospodářství dle zákona č. 289/95 Sb. o lesích, zajišťuje výkon 
státní správy v uceleném oboru myslivosti a státní správy lesního hospodář-
ství, konkrétně:

Vydává rozhodnutí dle §3 odst.2 o určení jakostních tříd, normovaných 
a minimálních stavů zvěře. Vydává rozhodnutí dle §4 odst. 1 písm. 
d) o zavádění v honitbě dalšího druhu zvěře a dle §4 odst. 2 souhlas 
s vypuštěním zvěře do honitby. Vydává rozhodnutí dle §6 odst. 1 o konání 
chovatelské přehlídky trofejí. Vydává rozhodnutí dle §18 odst. 1 o uznání 
honitby. Vydává rozhodnutí dle §20 odst. 2 a 4 o registraci honebního 
společenstva, případně o odmítnutí registrace honebního společenstva. 
Vydává rozhodnutí dle §30 odst. 1 a 2 o přičlenění honebních pozemků 
k již uznané honitbě a o určení náhrady za přičlenění honebních pozemků 
k honitbě. Vydává rozhodnutí dle §31 odst. 1 a 2 o povolení změny honitby 
vyrovnáním hranic nebo výměnou honebních pozemků.

V roce 2016 zajišťoval tento úsek ozdravnou akci spárkaté zvěře ve spolu-
práci s OLS Litoměřice a MěÚ Lovosice a Roudnice nad Labem, formou podá-
vání granulovaného léčiva CERMIX ve všech honitbách okresu Litoměřice, 
Lovosice a Roudnice nad Labem. Zajistil úřední přechod ve vlastnictví ho-
nitby Dlouhý vrch, spolupořádání chovatelské přehlídky trofejí ve spolupráci 
s OLS Litoměřice a MěÚ Lovosice a Roudnice nad Labem, překontroloval 31 
honebních plánů, zpracování myslivecké statistiky.

Vydává rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemek určený k plnění 
funkcí lesa dle §3 odst. 3. (Dále jen PUPFL). Vydává rozhodnutí o prohlášení 
pozemku za PUPFL dle §3 odst. 4.). Vydává rozhodnutí o souhlasu k návrhům 
územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky 
a o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny PUPFL 
a o souhlasu k vydání územního rozhodnutí na pozemky ve vzdálenosti do 
50 m od okraje lesa dle §14 odst. 2. Ustanovuje lesní stráž s působností ve 
svém správním obvodu a zrušují ustanovení lesní stráže ve svém správním 
obvodu dle §38. Soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve 
svém správním obvodu a postupují je pověřené organizační složce státu. 
Vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho 
provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě dle § 51 odst.1.

V roce 2016 vydal 68 závazných stanovisek, spolupracoval na přípravě pod-
kladů pro zpracování lesních hospodářských osnov a zpracoval podklady pro 
národní dotace OLH a MZD, provedl 10 vyjmutí pozemků z LPF.

Úsek státní správy rybářství
Úseku státní správy rybářství dle zákona č. 99/2004 Sb. zajišťuje výkon 
státní správy v oblasti rybářství na území ORP Litoměřice, konkrétně:

Vydává a odebírá rybářské lístky dle § 20 odst.1) a vybírá správní poplatky za 
tuto činnost. Na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru ustanovuje, 
odvolává či zrušuje rybářskou stráž dle § 20 odst.2). Vede evidenci všech 
rybářských stráží v pověřeném území obecního úřadu s rozšířenou působností 
dle § 14 odst. 1).

V roce 2016 úsek vydal 379 rybářských lístků a vydal 28 rozhodnutí ohledně 
přestupků v oblasti rybářství.
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Odbor životního prostředí

Úsek samosprávy městské zeleně a ekonomiky odboru
Zajišťuje realizace investičních akcí městské zeleně, včetně dozorování 
průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků 
stavby, přebírání prací, přípravu, uzavírání a provádění změn smluv, 
prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání 
zápisů a protokolů o předání staveb, odstraňování nedostatků v průběhu 
jejich realizace. Dále zajišťuje provádění konzultační a poradenské 
činnosti v ucelené odborné oblasti samosprávy městské zeleně. Vydává 
stanoviska k zásahu do městské zeleně a kontroluje plnění stanovených 
podmínek z hlediska ochrany městské zeleně. Odpovídá za realizaci výsadby 
nových stromů a jiné zeleně na veřejných prostranstvích města. Vyhledává 
zaplevelené pozemky v majetku města a zajišťuje jejich udržování z hlediska 
šíření plevelů a úklidu od odpadu. Zadává údržbu městské zeleně a provádí 
kontrolu fakturovaných prací za výsadbu a ošetřování zeleně včetně faktur za 
terénní úpravy spojené s výsadbou zeleně. Kontroluje činnost TSM Litoměřice 
na úseku údržby městské zeleně, mobiliáře a čistoty zeleně.. Na úseku 
ekonomiky a samosprávy odboru ŽP zajišťuje agendu zákona č. 416/04 Sb. 
vkládání (zapisování) smluv do interní Evidence smluv a zveřejňování smluv 
v Registru smluv (aplikace zák.č.340/2015 Sb.).

V roce 2016 zajistil výsadbu 79 stromů v Želeticích, spolupracoval na re-
generaci Pokratice II., příprava projektu zeleně Na Valech. Celkem vyřízeno 
255 faktur a vystaveno 79 faktur. 
 
Odbor dále zajišťuje dotace občanům na zřízení solárního ohřevu vody, kde 
bylo v loňském roce vyřízeno 7 žadatelů, dále pracuje v občanské kontrolní 
komisi ÚRAO Richard, spolupracuje při tvorbě rozptylové studie města, po-
dílí se na zavádění alternativních dopravních prostředků ve městě, zajišťuje 
celoplošnou deratizaci města, která probíhala v druhé polovině roku 2016, 
zajišťuje projektovou přípravu pro využívání dešťové vody ve městě, spolupra-
cuje při zajišťování ekologické výchovy na školách atd.
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Ing. Jan Nejtek

Poznejte vedoucího
Na městský úřad jsem nastoupil 
v březnu roku 1991. Do této doby 
jsem pracoval jako projektant 
a přípravář staveb. Po sametové 
revoluci jsem využil nabídky 
a zúčastnil se výběrového řízení 
na vedoucího stavebního odboru 
městského úřadu v Litoměřicích. 
Bylo pro mne lákavé po letech 
projektování změnit charakter své 
práce a také jsem chtěl využít 
svých zkušeností a znalostí při 
budování našeho krásného města 
a okolí v novém prostředí. Jsem 
zodpovědný za chod stavebního 
úřadu. Práce je to velmi pestrá 
a zajímavá, protože zde neexistuje 
oblast, která by se v průběhu času 
neměnila. Není to způsobeno pouze 
neustále se měnícími zákony, 
kterými se v naší práci řídíme, ale 
i vývojem společnosti. Pestrost 
naší činnosti spatřuji v tom, že 
život má vždy náskok před zákony 
a my stále musíme vymýšlet, 
jak se vypořádat s požadavky 
zákonů a zároveň vyhovět návrhům 
stavebníků. Vývoj stavebního práva 
v průběhu mé činnosti na stavebním 
úřadu ovšem směřuje od problémů 
technických k problémům právním. 
Tak se stavební úřady stávají malými 
soudy, když řeší námitky účastníků 
řízení, které se týkají spíše 
problémů občanskoprávních než 
veřejnoprávních. 

Stavební úřad
Odbor stavební úřad vykonává veřejnou správu na úseku státní správy. Roz-
hoduje o právech a povinnostech stavebníků a účastníků řízení v rámci po-
volování staveb, jejich provádění, odstraňování, nařizování údržby, jejich 
zabezpečování po technické stránce a dalších věcí,  souvisejících s jejich 
užíváním.

2016 v číslech
V roce 2016 vydal 81 územních rozhodnutí, 150 územních souhlasů (jedná 
se o povolení umístění stavby, které není rozhodnutím). Dále vydal 164 roz-
hodnutí o povolení stavby, mimo to při povolování staveb bylo vydáno 128 
opatření, která nejsou rozhodnutím, 23 rozhodnutí o povolení užívání stavby, 
dále 229 povolení užívání stavby jako opatření stavebního úřadu, 138 dal-
ších rozhodnutí (mimo jiné se to týkalo tzv. procesních rozhodnutí) a 323 
ostatních opatření, například stanoviska, vyjádření, sdělení, apod. Kromě 
toho vykonal 52 kontrolních prohlídek a státních dohledů.  

Celkově tedy bylo vydáno v roce 2016: 409 rozhodnutí a 567 správních úkonů, 
které nejsou rozhodnutím. Kromě toho jak jsem uvedl, bylo vydáno 323 stano-
visek, sdělení a jiných dalších opatření.  

Vila Veveří
Za konkrétní zmínku událostí v roce 2016 stojí rozhodnutí stavebního úřadu 
v souvislosti s vilou Veveří. Ta je ve velmi špatném stavu, nicméně vlastník 
(firma H-Imo s.r.o.) se o nemovitost nestará. Stavební úřad proto vlastníku 
nařídil provedení nutných zabezpečovacích prací spočívajících v provedení 
oplocení stavby z toho důvodu, že se do stavby mohl kdokoli dostat a stavba 
svým stavem ohrožovala každého, kdo do ní  vstoupil. Vlastník na toto naří-
zení nereagoval, a tak jsme v dubnu roku 2016 nařídili soukromé firmě pro-
vedení těchto prací za peníze města Litoměřice. Nyní se vynaložená částka 
vymáhá po uvedeném vlastníkovi stavby. Vila Veveří je tedy v současnosti 
oplocena a zajištěna proti vniknutí cizích osob tak, aby zde nedošlo ke zra-
nění. 

Provoz Ecoflex Mondi ve Štětí
V roce 2016 došlo také k povolení dvou významných staveb, a to jak rozsa-
hem, tak svou důležitostí pro region. Jedná se o areál papírny Mondi ve Štětí 
a o nový areál dřevozpracujícího závodu v přímém sousedství papírny. Rakou-
ští vlastníci Mondi mají v úmyslu  celý areál přebudovat v rámci akce, kterou 
nazývají  Ecoflex. Jak už z názvu vyplývá, bude se jednat o přebudování vý-
robního areálu s cílem při výrobě papíru maximálně šetřit  životní prostředí. 
Projekt prošel posuzováním dle zákona č. 100/2001 Sb. (o posuzování vlivu 
na ŽP, proces EIA). My jsme pro tuto rozsáhlou stavbu vydávali územní rozhod-
nutí o umístění stavby. Stavba bude technicky i finančně tak náročná, že bu-
deme pro její jednotlivé části vydávat postupně stavební povolení, počítá se, 
že bude budována v průběhu příštích deseti let. Jen pro zajímavost uvádím, 
že město Štětí není součástí rozhodovacího 
území našeho stavebního úřadu. Povinnost 
rozhodovat o této stavbě vyplynula z novely 
stavebního zákona č.39/2015  Sb. Tato no-
vela provedla úpravy stavebního zákona pro 
stavby, které se posuzují dle výše uvedeného 
zákona č. 100/2001 Sb. Novela upravila po-
stup stavebního úřadu při územním a staveb-
ním řízení o uvedených stavbách. Mimo jiné 
z  ní také vyplynulo to, že k vedení řízení, 
které je navazujícím řízením podle zákona 
o posuzování vlivu na ŽP, je v prvním stup-
ni příslušný stavební úřad obce s rozšířenou 
působností. Tímto úřadem jsme my, nikoli 
Městský úřad Štětí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

„V této práci 
neexistuje oblast, která 

by se v průběhu času neměnila. 
Mění se zákony i společnost. 
Život má však vždy náskok 

před zákony.“
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Útvar kontroly a interního auditu 
Interní audit se zaměřuje na hodnocení vnitřního kontrolního systému v orga-
nizaci tím, že vedení města poskytuje informace, hodnocení, analýzy, doporu-
čení a konzultace pro efektivní plnění jejich úkolů. 
Hlavním cílem interního auditu je pomáhat členům managementu a vedení 
obce ve výkonu jejich funkcí. Interní audit je nezávislá, objektivně ujišťovací 
a poradenská činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů 
v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejích cílů tím, že 
přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti 
systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů  řízení a správy organiza-
ce. Pro tento účel jim interní audit předkládá analýzy, doporučení, rady a další 
informace o zkoumaných činnostech organizace. 
Interní audit zkoumá a vyhodnocuje adekvátnost a efektivnost řídících kont-
rolních mechanizmů, kterými chce organizace řídit a dosahovat stanovené cíle. 
Při prováděných činnostech mají členové interního auditu úplný, volný přístup 
ke všem funkcím, dokumentům, majetku a pracovníkům naší organizace. 
 
Interní audit informuje radu města o výsledcích veřejnoprávních kontrol 
a auditů formou listinného dokumentu „Informace z veřejnoprávních kontrol 
a auditů“, a to pravidelně v termínech konání rady města, pokud to vyžaduje 
situace je rada města informována neprodleně prostřednictvím vedoucího in-
terního auditu. 
V důsledku svého širokého rozsahu působení musejí mít interní auditoři vyso-
kou úroveň vzdělání a kvalitní odborné zázemí, což členové interního auditu 
splňují, mimo jiné i tím, že jsou plně kvalifikováni pro danou činnost certifi-
kací MFČR a ČIIA  na úrovni Interní auditor ve veřejné správě – SENIOR.

V rámci kontrolní činnosti provedl interní audit 17 veřejnosprávních kont-
rol.  Kontrola byla v minulých letech zaměřena vždy na celkové hospodaře-
ní zřízených příspěvkových organizací, na základě toho byly v daném roce 
provedeny tematické kontroly zaměřené na ověření účelného a hospodárné-
ho použití finančních prostředků v porovnání na rok 2012, 2013 a 2014 
v oblasti nákladů na telefony, bankovní poplatky, součástí byla i analýza 
nákladů na papír, tonery a hygienické potřeby. Dále se kontrola zaměřila na 
inventarizaci majetku a závazků za rok 2015, nakládání s majetkem, majet-
kovou evidenci, pořizování majetku a jeho odepisování a na vnitropodnikové 
směrnice jednotlivých kontrolovaných subjektů. Kontrola u základních škol 
se zaměřila na financování rodilých mluvčích. Stěžejní úkol od vedení měs-
ta pro kontrolu daného roku bylo prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřní-
ho kontrolního systému v kontrolovaných subjektech. 
 
Celková výše zkontrolovaných finančních prostředků činila v r. 2015
220 870 614 Kč (včetně dotací příspěvkovým organizacím poskytnutým na individu-
ální akce), což představovalo cca 23 % z celkového objemu 1.045.602.002 Kč pro-
středků, se kterými dané organizace hospodařily v roce 2015. 
Město poskytlo finanční prostředky neziskovým organizacím, působících v  ob-
lasti sociální, kultury a sportu v celkové výši 26.644.800 Kč.  Některé orga-
nizace obdržely finanční prostředky z několika grantových oblastí. 
Celkem bylo rozděleno na sociální oblast 9.544.800 Kč, na kulturní a spor-
tovní oblast 16.272.200 Kč, na agendu Zdravá města 150.000 Kč, Fairtradové 
aktivity ve výši 27.800 Kč, jiné dotace ve výši 650.000 Kč.
Kontrolní skupina si z daného objemu finančních prostředků nestanovila vý-
znamnou hranici, neboť vedení města požadovalo kontrolu u všech příjemců 
veřejné finanční podpory. 
 
Ke kontrole bylo vybráno 64 organizací, u kterých byla provedena veřej-
noprávní kontrola. Z celkové poskytnuté částky 26.644.800 Kč bylo zkontro-
lováno 25.707.945 Kč, tj. 96,48%.
 
(Pozn. Ostatní povinnosti a pravomoci AI jsou uvedeny v dokumentu Statut interního 
auditu – pravomoc, odpovědnost, který je k dispozici na stánkách města.)

Útvary městského úřadu
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Útvar obrany a krizového řízení 

OBLAST KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
≈ hlavní pozornost v oblasti krizového řízení je trvale zaměřena na organiza-

ci systému krizového řízení, plnění úkolů krizového, havarijního a obran-
ného plánování a plnění úkolů vyplývajících z příslušných zákonů vztahu-
jících se ke krizovému řízení.

BEZPEČNOSTNÍ RADA ORP
≈ 2 zasedání BR - 25. února a 26. května.
KRIZOVÝ ŠTÁB ORP
≈ 26. května taktické cvičení složek IZS ve společnosti Lovochemie Lovosi-

ce, které pořádal HZS ÚK, v průběhu cvičení byly teoreticky řešeny otáz-
ky spojené s fiktivním únikem nebezpečných látek z železniční cisterny 
v areálu společnosti Lovochemie.

POVODŇOVÉ SITUACE
≈ v průběhu měsíců červen až září se zvláště po vysokých teplotách vyskyt-

ly na území ORP lokální intenzivní srážky, v jejichž důsledku docházeno 
k přechodným rychlým vzestupům hladin na potocích, obdobná situace na-
stala ke konci roku v měsíci prosinci z důvodu vytrvalých dešťů.

DALŠÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
≈ v době od 14. do 18. ledna řešeny úkoly spojené s uzavřením Tyršova mostu 

18. ledna včetně lávky pro pěší, který musel být uzavřen na základě ozná-
mení obyvatele města o uložení výbušniny v jednom z pilířů mostu.

≈ na základě teroristického útoku 19. prosince v Berlíně a na návrh PČR při-
jata opatření ve zvýšené ostraze při vánočních trzích v Litoměřicích ve 
dnech 20. až 23. prosince silami PČR a MP.

OSTATNÍ ÚKOLY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
≈ 29. června a 1. listopadu setkání organizací zabývající se humanitární 

pomocí z důvodu možného vzniku „Panelu humanitárních organizací Lito-
měřicka“ pro potřeby ORP,

≈ obdrženo celkem 58 výstražných zpráv, předávány obcím ve správním obvodu 
ORP, jednalo se zejména o náledí a četné náledí, ledovku, novou sněhovou 
pokrývku, silný mráz, silné a velmi silné bouřky s přívalovými srážkami, 
silný vítr, vysoké a velmi vysoké teploty, vydatný déšť, nebezpečí požárů, 
informační zprávy Povodí Labe a ČHMÚ.

 

OBLAST HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY
≈ zpracován nový plán nezbytných dodávek včetně ostatní pomocné dokumen-

tace dle upřesněného stavu obyvatelstva.
 

OBLAST HASIČŮ
≈ ve spolupráci s HZS výkon státní kontroly v oblasti dodržování ustanove-

ní zákona o krizovém řízení a předpisů vydaných k jeho provedení u obcí 
Hoštka, Třebušín, Dolánky n/O., Staňkovice, Horní Řepčice a Křešice.

≈ JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA
v průběhu roku řešeny smlouvy o zajištění plnění úkolů na úseku požární 
ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany mezi Městem Litomě-
řice, obcí Miřejovice a obcí Žalhostice s účinností od 1. ledna 2017, JSDH 
byla povolána k 15 výjezdům, kdy byla poskytována pomoc při požárech 
budov nebo lesního porostu, úniku nebezpečných látek a technické pomoci, 
zvláště čerpání vody.

 

OBLAST OCHRANY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
≈ u MěÚ Litoměřice nedošlo k porušení povinností při ochraně utajovaných 

informací ani k neoprávněnému nakládání s utajovanou informací.
 

OBLAST ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
≈ zpracována nová dokumentace objektů důležitých pro obranu státu a nový 

dílčí plán obrany.
 
 

Útvary městského úřadu
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Útvar personální a mzdový
popis činnosti
Vede personální a mzdovou agendu pro zaměstnance MěÚ včetně styku 
s jednotlivými zdravotními pojišťovnami a Správou sociálního zabezpečení

Zabezpečuje odvod zálohové a srážkové daně ze závislé činnosti, odvod 
povinného pojištění a odvod do sociálního fondu

Zajišťuje likvidaci cestovních příkazů

Vede personální a mzdovou agendu pro zaměstnance MěÚ včetně styku 
s jednotlivými zdravotními pojišťovnami a Správou sociálního zabezpečení

Vyřizuje pracovní úrazy, včetně jejich evidence a odškodnění za nemoci 
z povolání

Vede evidenci povinných preventivních lékařských prohlídek, včetně 
organizace a spolupráce s lékařem závodní preventivní péče

Organizace výběrových řízení, jejich agenda a vyhodnocování

Zpracování přehledů, podkladů, výkazů a statistik z personální oblasti

Spolupráce s vedoucím úřadu při tvorbě vnitřních předpisů organizace, včetně 
odměňování, dále jejich sledování a zajišťování jejich dodržování

Koordinace vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (vstupní vzdělávání, průběžné 
vzdělávání, zkoušky odborné způsobilosti), včetně vedoucích úředníků. S tím 
souvisí spolupráce s institutem pro místní správu a celková organizace této 
činnosti)

Sestavuje rozpočet mzdových prostředků a prognózy mzdového vývoje

Zpracovává data do informačního platového systému MFČR včetně dat 
příspěvkových organizací města – metodické řízení

Spolupráce s úřadem práce (nábor zaměstnanců, vedení agendy společensky 
účelových pracovních míst, sledování mzdových nákladů včetně jejich 
výkaznictví a další povinnosti vyplývající z dohod o vyhrazení SÚPM)

Organizuje školení k aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních 
registrech, zajišťuje doplnění agendy základních registrů do popisů 
pracovních činností jednotlivých úředníků pověřených činnostmi, které 
souvisejí se základními registry, zajišťuje doplnění i do ostatních 
pracovněprávních dokumentů souvisejících se základními registry

Snažíme se vytvářet pro zaměstnance lepší podmínky k práci a poděkovat 
jim novými zaměstnaneckými benefity. Zavedli jsme rekondiční volno v roz-
sahu 5 dnů v kalendářním roce ve výši 100% reálného platu. Další placené 
volno ve stejné výši poskytujeme zaměstnancům (rodičům) k doprovodu dí-
těte do první třídy základní školy. Novinkou je také umožnění práce mimo 
pravidelné pracoviště, tzv. práce z domova nebo také Home Office. 

Rádi bychom také upozornili na naše „Prorodinné dny“, které se, k naší ra-
dosti, staly nedílnou součástí života zaměstnanců a jejich ratolestí. V době 
před velikonočními a vánočními svátky si zaměstnanci mohou přivést do 
zaměstnání své děti, které společně posnídají a věnují se programu, který je 
pro ně připraven ve spolupráci se zaměstnanci domu dětí a mládeže.
Pro naše zaměstnankyně na mateřské dovolené, které mají chuť a čas se vzdě-
lávat, máme  zpřístupněn vzdělávací internetový portál. Stačí se přihlásit 
z pohodlí domova, vybrat si kterýkoliv kurz, který je zajímá a studovat.

Útvary městského úřadu
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Útvar strategického plánování 
a udržitelného rozvoje
Hlavní úkoly a personální obsazení
Hlavním úkolem USPUR je koordinace rozvojových aktivit města Litoměřice 
na strategické a koncepční úrovni, zejména hledání synergií, inovativních 
postupů, minimalizace duplicit a koordinace investičních i neinvestičních 
projektů s ohledem na reálné dopady do dlouhodobého udržitelného rozvoje 
města. Za tímto účelem připravuje a realizuje konkrétní projekty zejména v 
oblasti udržitelné dopravy a energetiky a strategického řízení. Významným 
atributem útvaru je dlouhodobá spolupráce s akademickou a vědeckou ko-
munitou a síťová spolupráce se zahraničními městy a mezinárodními orga-
nizacemi. Důležitým aspektem činnosti útvaru je zapojování veřejnosti do 
aktivit města Litoměřice např. formou veřejných diskuzí, projednávání kon-
krétních investic či organizací národních a mezinárodních kampaní. 

Tým USPUR se skládá z následujících odborných pozic: energetický manažer, 
koordinátor mobility, manažer geotermálního projektu, koordinátor Zdravého 
města (ZM), manažer strategií a místní Akční skupiny, ekonomka. Útvar je 
přímo podřízen starostovi města.

Mezi hlavní agendy patří:

strategické řízení a udržitelný rozvoj

činnosti ZM a mezinárodního programu místní Agenda 21 (MA21)

energetický management a projektové řízení

udržitelná mobilita, energetika, geotermální projekt, inovace

zastupování v místní akční skupině MAS České středohoří

Hlavní činnosti v roce 2016
Strategické řízení 

vyhodnocení Akčního plánu investic za rok 2016

sestavení Akčního plánu investic na rok 2017

první aktualizace Zásobníku projektů města Litoměřice

Zdravé město a místní Agenda 21

Úspěšná obhajoba nejvyšší kategorie „A“ kritérií místní Agendy 21

Obhajoba statusu Fairtradové město

Obdržení razítka dobré praxe za Školní fóra, Participativní rozpočet 
a Mini-granty na podporu fairtradu a globální odpovědnosti

Organizace Jarní školy Národní sítě Zdravých měst ČR

Zapojení do osvětových celostátně podporovaných kampaní a aktivizace 
občanů všech generací: Den Země (uspořádáno celkem 6 akcí), Světový 
den bez tabáku (uspořádáno celkem 5 akcí), 30 dní pro neziskový sektor 
(uspořádáno celkem 17 akcí), Národní dny bez úrazů (uspořádáno celkem 
6 akcí), Evropský týden mobility (uspořádáno celkem 11 akcí), Dny zdraví 
(uspořádáno celkem 25 akcí), Evropský týden udržitelného rozvoje

Podpora místní produkce a spravedlivého obchodu pomocí osvětových 
akcí zaměřených zejména na fair trade (Férová snídaně, Africký férový 
festival DUN DUN, soutěž Kde v Litoměřicích hledat fair trade, výstavy, 
přednášky a ochutnávky)

Útvary městského úřadu
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Výroční zpráva města LITOMĚŘICE 2016

Veřejná projednání „Desatero problémů Litoměřic“ a „Desatero problémů 
Litoměřic očima mládeže“, Podnikatelské fórum, kulaté stoly (Co děti, 
mají si kde hrát?) a tematické diskuze  např. na téma rozvoje geotermální 
energie v Litoměřicích nebo regenerace panelového sídliště Pokratice – 
III. etapa

Zapojování veřejnosti do rozvoje města pomocí participativního 
rozpočtování, na které bylo vyčleněno v roce  2016 z rozpočtu města 150 
tis. Kč a na základě hlasování občanů bylo dětské hřiště pod Mostnou 
horou rozšířeno o lanovou dráhu.

Grantový program Zdravého města Litoměřice podpořil 11 projektů 
v celkové hodnotě 150 tis. Kč

Grantový program na podporu fairtradových aktivit podpořil 7 projektů 
v celkové hodnotě 28 tis. Kč

Naplňování Zdravotního plánu města Litoměřice 2015 – 2020 
a aktualizace Analýzy a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města 
Litoměřice

Navazování a rozvoj partnerství organizací a osob z podnikatelského, 
neziskového a veřejného sektoru

 

Energetický management a geotermální projekt

Realizován EPC (opatření s garantovanou návratností) projekt na 
13 budovách města (školy, školky, zimní stadion, bazén, apod.) 
s předpokládanou úsporou ve výši 55 mil. Kč

Nákup elektřiny a plynu na období 2017 -2018 na komoditní burze. 
Realizace řady projektů na snížení energetické náročnosti budov (zejm. 
zateplování)

Zahájení pasportizace budov (analýza stavu, digitalizace dokumentace 
ad.) v majetku města

Ocenění - 2. místo v soutěži E.ON Energy Globe Award za koncept Fondu 
úspor energie

Ocenění - Komunální politik roku 2016 - vítěz v kategorii ekologický 
projekt za koncept Fondu úspor energie

Získání dotace na rozvoj výzkumné infrastruktury v Litoměřicích 2016-
2020

Mezinárodní expertní panel k problematice využívání geotermální 
energie za účasti veřejnosti

Udržitelná mobilita

Zahájení mezinárodní projektu MOVECIT koordinovaný slovinskou 
rozvojovou agenturou Sinergia ve spolupráci s Nadací Partnerství

Dokončení přípravné studie pro Plán udržitelné městské mobility Centrem 
dopravního výzkumu v Brně

Zpracování analýzy QUEST a získání certifikátu QUEST od Centra 
dopravního výzkumu v Brně

Získání dotace na realizaci přeshraničního projektu e-FEKTA s městem 
Drážďany, Centrem dopravního výzkumu v Brně a Technickou univerzitou 
Drážďany

Další významné projekty připravované a realizované v roce 2016

STARDUST (2017 -2022) - HORIZON 2020 (výzva Smart Cities) - zaměřený 
na rozvoj objektu bývalých kasáren Radobýl na ekologickou čtvrť

Útvary městského úřadu
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INNOVATE (2017 -2020) - HORIZON 2020 - zaměřený na možnosti využití 
inovativních forem financování úspor energie a OZE v bytovém sektoru

RINGEN (2016-2019) - OP VVV - výzkumná infrastruktura pro geotermální 
energii - nositelem projektu je Přírodovědecká fakulta UK, město je 
strategickým partnerem projektu

ProgRESsHEAT (2014 - 2017) – HORIZON 2020 - zaměřený na možnosti 
využití obnovitelných zdrojů energie v rámci centrálního zásobování 
teplem

READY 21 (2015 - 2016) – Udržitelný rozvoj, energetika, místní agenda, 
doprava – výzvy pro 21. století.

MobiLita 21 - (2016-2018) - Udržitelná doprava pro Litoměřice 21. 
století - NPŽP - zaměřený na udržitelnou mobilitu

PATH 2030 – (2016 -2018) – NPŽP – zaměřený na udržitelnou energetiku 
– zpracování Akčního plánu udržitelné energetiky

e-FEKTA (2017-2019) - Posilování spolupráce Městského úřadu 
Litoměřice a Drážďany v oblasti udržitelné mobility - Program Cíl 3 na 
posílení přeshraniční spolupráce Česko-Sasko - zaměřený na udržitelnou 
mobilitu a elektromobilitu

Útvary městského úřadu
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Centrum cestovního ruchu
V roce 2016 pokračovala organizace v nastaveném pozitivním trendu rozvoje turistic-
kého ruchu ve městě a využití prostor multifunkčního centra Hradu Litoměřice. 

Celkem navštívilo Informační centrum na Mírovém náměstí 48.849 návštěvní-
ků, což je nárůst o 7 tisíc oproti roku 2015. Počet obsazených lůžek dle evi-
dence městského úřadu činil v roce 2016 42.352. Turisty nejvíce vyhledávané 
ubytování je v sekci „penziony, kemp, ubytovny“ (31.637). Na druhém místě 
jsou hotely (9.856) , ubytování v soukromí si vybralo 859 návštěvníků.

Nejčastěji vyhledávané ubytování

penziony, kemp, ubytovny

hotely

privat

31.637

9.856

859

Prohlídky a expozice
Původně sezónní výstava koncipovaná na zahájení turistické sezony roku 
2015, Expozice Felixe Holzmanna v přízemí správní budovy Hradu Litomě-
řice, byla ponechána pro velký zájem návštěvníků jako trvalá. Expozici Důl 
Richard v proměnách času v podzemí pod litoměřickou radnicí si prohlédlo 
1000 návštěvníků (30 % nárůst oproti roku 2015). Prohlídky města s průvod-
cem si objednalo 1619 osob (62 % nárůst oproti předchozímu roku). Prohlíd-
ky jsou poskytovány v českém, německém a anglickém jazyce. Máchovu svět-
ničku s průvodcem informačního centra navštívilo 115 turistů, prohlídky zde 
realizuje také Oblastní muzeum, které světničku spravuje, svými zaměstnan-
ci. Největší zájem byl tradičně o návštěvu a pohled z vyhlídkové věže Kalich, 
kterou navštívilo celkem 3054 osob.

Hrad Litoměřice
Branami Hradu Litoměřice prošlo v uplynulém roce 27 500 návštěvníků, což je 
o 10 tisíc více , než v roce 2015, z toho 1 500 navštívilo Expozici českého 
vinařství. Vysokou návštěvností se tradičně vyznačují jarmarky řemesel, které 
se na Hradě a v přilehlých prostorách konají vždy před Velikonocemi a před 
Vánoci. Své příznivce mezi milovníky vín si již našel Litoměřický hrozen, pra-
videlné degustace, žehnání svatomartinským vínům, návštěva krále Karla IV. na 
hradě v rámci Vinobraní i Ples přátel vína. Hrad poskytuje prostory kongreso-
vého sálu i pro doprovodný program Vinařských Litoměřic.
Rok 2016 byl rokem 700. výročí narození českého panovníka a římského císa-
ře Karla IV. Centrum cestovního ruchu připravilo pro každý měsíc roku program 
pro veřejnost, který byl spjatý nebo motivovaný jménem nebo dobou panování 
této významné osobnosti českých dějin. Velký lákadlem pro turisty byly i kos-
týmované prohlídky města v režii CCR. V rámci tohoto projektu byla vysázena 
i  réva vinná na nádvoří Hradu Litoměřice a otevřeno vinařské infocentrum.
Významné byly i charitativní akce, které se na hradě konaly, a to ve prospěch 
Diakonie Litoměřice a Hospice sv. Štěpána Litoměřice. Na hradě zdomácněly 
i koncerty Základní umělecké školy. V roce 2016 se kongresový sál hradu stal 
místem konání 14 nadregionálních konferencí, včetně mezinárodních, které 
přinesly městu a regionu pozitivní PR. Hrad je pravidelně využíván i pro jed-
nání městského zastupitelstva, veřejných projednávání a workshopů .
Mezi hojně navštěvované a oblíbené akce patří také pravidelné výstavy foto-
grafií, obrázků a grafik nejen místních rodáků, dále výstavy výtvarných prací 
žáků a studentů místních škol, křty knih a publikací.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Příspěvkové organizace

Ing. Anna Matulová

Poznejte ředitelku
Cestovní ruch je velmi zajímavý obor, 
cestování je dnes chápáno jako součást 
životního stylu. Má to však svá úskalí - 
téměř každý má recept na jeho fungování.
Do organizace jsem přišla v roce 2011, 
v době, kdy kromě zajištění chodu 
informačního centra byla příspěvkové 
organizaci svěřena do správy 
a provozu nemovitá kulturní památka, 
po rekonstrukci nově otevřený Hrad 
Litoměřice.
Bylo třeba sestavit multifunkční 
pracovní tým, skloubit ekonomické 
znalosti s manažerskými dovednostmi,  
představit vize. Téměř každý den byl 
výzvou.  Povedlo se, mám z toho radost.

„Cestovní ruch 
je zajímavý obor, 

cestování je dnes chápáno 
jako součást životního stylu. Téměř 

každý den byl pro nás výzvou. 
Povedlo se, mám z toho 

radost.“
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Další činnosti Centra cestovního ruchu
V dubnu 2016 se zúčastnila příspěvková organizace jako partner Destinační 
agentury Dolní Poohří a spolupořadatel konference již 8. ročníku dvoudenní 
konference cestovního ruchu Stop and Stay v Lounech.
CCR se zapojilo do dalších akcí pořádaných městem nebo organizacemi ve 
městě působících, např.: Město přátelské seniorům, Den památek a historic-
kých sídel, Dny evropského dědictví atp.
Centrum cestovního ruchu reprezentovalo v roce 2016 město Litoměřice na 
veletrhu cestovního ruchu, Holiday world v Praze .
Pracovnice infocentra již tradičně zvaly na návštěvu města a jeho památek 
ve stánku CCR na výstavišti Zahrada Čech. Během některých větších výstav 
(Gastro food fest) pak CCR využilo stánek s designovým brandingem umístěný 
přímo v pavilonu, kde bylo propagováno město Litoměřice, litoměřický hrad 
a české vinařství.
V roce 2016 zopakovalo IC na náměstí úspěch v mystery shoppingu Asociace 
turistických informačních center (ATIC) za výborně poskytované služby. Obě 
IC (na náměstí i v Hradu Litoměřice) vlastní také certifikát Českého systému 
kvality služeb. K certifikaci Cyklisté vítáni přibyla ještě Vinařská certifi-
kace hradu. 

Propagace
V roce 2016 byly kontinuálně zkvalitňovány a aktualizovány webové stránky Hra-
du Litoměřice, infocentra a portálu „Kam v Litoměřicích“. Kromě toho CCR spra-
vuje také 2 facebooky (hrad a novinky), které mají vysokou návštěvnost. 
V oblasti propagace spolupracujeme s více než 20 weby na propagaci města a oko-
lí. Došlo k  rozšíření základního propagačního letáku města o další jazykové 
mutace, je k dispozici v pěti jazykových mutacích. 
Oblast propagace z hlediska pořádání kongresů zahrnuje i prezentaci Hradu Lito-
měřice v roce 2016 na 22. ročníku Trend Event v Praze a vytvoření propagačního 
kalendáře hradu s rozesláním na 200 vytipovaných atraktivních adres.
Tak jako i v letech předchozích, spolupracovalo CCR v roce 2015 v oblasti 
inzerce a propagace s odbornými časopisy v cestovním ruchu, jako například 
C.O.T., Travel profi, TIM, Kam po Česku.
Ve spolupráci s Destinační agenturou České středohoří byl v letních měsí-
cích realizován nový turistický okruh po církevních památkách. 
CCR připravilo podklady pro aktualizaci a modernizaci informační tabule 
Daruma umístěné na Mírovém náměstí.
Na turistickém portálu litomerice-info.cz je k  dispozici pravidelně aktu-
alizovaný seznam ubytovatelů a prezentovány jsou i polední menu litomě-
řických restaurací. Jedná se tak o podporu podnikatelů ve městě. Propagaci 
podnikatelských subjektů umožňuje i portál kamvltm.

Zájem o město, jeho památky, o služby, aktivity a atraktivity neustále stoupá. 
Rok 2016 pokračoval v nastaveném trendu úspěšnosti, byl jednoznačně nej-
úspěšnějším za posledních sledovaných 5 let. Cílem je stoupající trend ná-
vštěvnosti udržet.

Příspěvkové organizace
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Centrum pro zdravotně 
postižené děti a mládež 
SRDÍČKO
Vznik a právní forma
Město Litoměřice v  roce 2000 ve své samostatné působnosti zřídilo jako 
svoji příspěvkovou organizaci Centrum SRDÍČKO. Organizace s akcentem na 
regionální rodinnou politiku poskytuje služby ve veřejném zájmu za účelem 
vytvoření podmínek pro rozvoj sociální péče a uspokojování některých po-
třeb svých občanů. 

Hlavní činnost
Centrum SRDÍČKO se zabývá poskytováním péče pro děti, mládež a zdravotně 
postižené, dále poskytováním sociálních služeb a ambulantní péče podle 
ustanovení § 7 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách. 

Druh poskytovaných služeb
Denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním posti-
žením ve věku od 3 do 64 let, ambulantní dětský stacionář pro chronicky ne-
mocné děti ve věku od 3 do 6 let, služba péče pro děti ve věku od 18 měsíců 
do tří let v denním režimu (bývalé jesle), fyzioterapie a stravovací provoz. 
Zajištění provozu speciální třídy v rámci základního povinného vzdělávání 
s upraveným vzdělávacím programem pro děti s mentálním postižením a sou-
běžným postižením více vadami autismem. Kapacita zařízení je 59 příjemců 
služeb.

Slovo ředitelky
Jsem ráda, že naše organizace díky značné finanční podpoře zřizovatele 
může pod jednou střechou poskytovat široké spektrum do jisté míry atypic-
kých služeb. V  rámci celé republiky jsme zcela ojedinělým multifunkčním 
zařízením, které nám občané jiných obcí závidí. 
Prioritou pro nás je profesionální péče s lidským přístupem včetně zajištění 
vhodných podmínek a prostředí, které odpovídá všem bezpečnostním poža-
davkům, a to včetně přísných požadavků na hygienu a stravování dle výži-
vových norem. Příjemci služeb využívají interaktivní tabuli včetně nového 
přenosného interaktivního koberce MagixBox, kde se díky vhodným edukač-
ním programům hravou a zábavnost formou mnohému naučí. Pestrost činností 
v průběhu dne rozšiřuje i speciální multismyslová místnost snoezelen se 
světelnými efekty. V zimních měsících lze využít zrenovovaný vnitřní bazén 
včetně nového stropního zvedacího systému instalovaného i v dalších  pro-
storách. V oploceném areálu organizace je k dispozici zahrada s novou extra 
měkkou multifunkční litou hrací plochou ve formě dopravního hřiště vhodnou 
i pro vozíčkáře. Budovy jsou chráněny videotelefony včetně kamer umístě-
ných u zvonků pro vstup do budovy.
Celá organizace se snaží o to, aby příjemcům služeb umožnila příjemné pro-
středí. Musím s pýchou konstatovat, že prostor pro nudu či zahálku v  roce 
2016 nebyl, neboť krom samotné péče o příjemce služeb včetně těžce han-
dicapovaných osob, v zařízení proběhly různé nadstandardní akce. Děkuji 
příjemcům služeb a jejich rodinám za jejich podporu a důvěru. Mé přání je, 
aby Centrum SRDÍČKO mělo stabilně dobré jméno ve společnosti, aby příjem-
ci služeb mohli hodnotit naše služby pochvalně a byli maximálně spokojeni 
a zaměstnanci byli hrdi na to, že pracují v Centru SRDÍČKO. 

Ing. Bc. Ivana 
Humlová

Poznejte ředitelku
V organizaci působím od února 2012 
jako statutární zástupce a ředitelka. 
Dále vykonávám pracovní pozici sociální 
pracovnice. Práce mne i přes neúměrný 
permanentní nárůst byrokracie naplňuje, 
neboť je velmi pestrá a obohacující. Vedu 
kolektiv více jak 20 lidí, který zajišťuje 
4 různé služby včetně stravovacího 
provozu. K mým podřízeným se snažím 
být chápající ale i přísná, náročná ale 
i spravedlivá, s radostí pochválím, ale 
dokážu i projevit kritiku. Jde mi o to, 
abychom všichni pochopili, že táhneme 
za jeden provaz a na přístupu k práci 
každého z nás záleží. Každodenně jsem 
v kontaktu s příjemci našich služeb, tedy 
s dětmi předškolního věku a zdravotně 
postiženými lidmi, kteří umí dát upřímně 
najevo, že se jim v naší organizaci líbí, 
a to je pro celý náš kolektiv největší 
odměnou. Řadím se do řad nadšenců, 
možná workoholiků, pro které je práce 
s lidmi hnacím motorem ženoucím mne 
stále kupředu a motivujícím k vymýšlení 
různých projektů a nápadů s cílem 
zajištění všeho potřebného.

„Děti předškolního 
roku a zdravotně postižení 

umí dát upřímně najevo, že se 
jim v naší organizaci líbí, a to 

je pro náš kolektiv největší 
odměnou.“

Příspěvkové organizace
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Některé akce v roce 2016
Návštěva seniorů z Klubu důchodců Litoměřice, divadelní představení 
Kašpárek v pekle, divadelní představení Šikula (3 pohádky), vystoupení stu-
dentů ze SPgŠ Zpívánky, zajištění náslechových praxí studentů SPg, vyná-
šení Moreny, účast na velikonoční výstavě v Rozmarýnu, celoroční zajištění 
hippoterapie ve Slatině, celoroční zajištění canisterapie přímo v  zaříze-
ní, akce čarodějnický rej, zahradní grilování, zajištění projížďky výletním 
vláčkem ke Dni dětí, výlet do Srdova (zvířecí zoopark), besídka ke Dni matek, 
výlet do ZOO parku Chomutov, výlet do Dinoparku (Praha), výlet do planetária 
(Teplice), návštěva galerie v Ltm (Výstava obrazů J. Lady), Pirátská hra za 
pokladem, cvičný požární poplach s  ukázkou hasičské techniky, Mikuláš-
ská nadílka spojená se  Sváťovým Dividlem vystoupilo s  pohádkou O pej-
skovi a kočičce, vystoupení hudební skupiny Křešičanka, vánoční dílnička 
v Rozmarýnu – výroba vánočních taštiček, vánoční besídky, den otevřených 
dveří, setkání s harmonikářem, Miniples pořádaný společně s Farní charitou 
Domovem pro seniory na Dómském pahorku, zdobení vánočního stromku, vá-
noční besídky pro rodiče, prodejní stánek na náměstí v rámci vánočních trhů, 
vánoční akce Kouzelný kalendář, celoroční supervize pro zaměstnance, aj. 
 

 

Příspěvkové organizace
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Centrální školní jídelna 
Litoměřice
Centrální školní jídelna Litoměřice (CŠJ) je příspěvkovou organizací zří-
zenou městem Litoměřice, která plní povinnosti vyplývající ze zákona 
č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), z vyhlášky č.107/2008 Sb., o školním 
stravování a v souladu se Zřizovací listinou příspěvkové organizace a za-
bezpečuje po celý rok stravování pro žáky mateřských, základních a střed-
ních škol na území města Litoměřice.

V rámci své doplňkové činnosti zajišťuje stravování pro zaměstnance škol, 
dále závodní a firemní stravování pro cizí organizace. V průběhu roku CŠJ 
zajišťuje stravování při kulturních, společenských a tělovýchovných událos-
tech škol, města a regionu. Za nejvýznamnější akce lze zmínit Krajské volby 
2016, akce Naděje Roudnice n. L. a šachový turnaj mládeže TJ Slavoj Lito-
měřice.

Centrální školní jídelna je považována za jednu z největších jídelen půso-
bících v regionu. Je členěna na několik provozoven, kde hlavní provozovna 
se nachází v ulici Svojsíkova 7. Další provozovny, které se nacházejí v Ha-
vlíčkově ulici č. 32, Ladově ulici č. 5 a v ulici U Stadionu č. 4 jsou součástí 
areálu škol, což je velice kladně hodnoceno žáky těchto škol. CŠJ také dis-
ponuje dvěma výdejnami, které jsou v ulici Na Valech 53 a Máchovy schody 4.

Strávníci mají možnosti si každý den vybrat ze tří druhů jídel a také z vel-
kého množství zeleninových salátů, ovoce a různých druhů dezertů. Tímto 
způsobem se jídelna snaží vést především děti ke konzumaci různých druhů 
potravin. Na jídelně Ladova 5 byla provedena analýza možnosti zapojení do 
projektu Skutečně zdravá škola. Poznatky získané z  tohoto projektu budou 
využity při sestavování jídelníčku při současném dodržení spotřebního koše 
daného vyhláškou. CŠJ také vychází vstříc strávníkům, kteří mají zdravotní 
problémy a vaří pro ně dietní jídla, která jsou připravována kuchařkou mající 
certifikát k  poskytování dietního stravování. Jedná se o dietu s  omezením 
lepku a šetřící dietu.

CŠJ investuje finanční prostředky do rekonstrukce provozoven, aby prostře-
dí, kde se strávníci stravují, bylo co nejpříjemnější a aby se zde strávníkům 
líbilo. V minulém roce byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení na 
provozu Havlíčkova 32, výměna svítidel na jídelně U stadionu 4  a obkladů 
kuchyně provozu Ladova 5.

Zdeňka Kovářová

Poznejte ředitelku
V gastronomické oblasti se 
pohybuji již od roku 2000. Z pozice 
pokladní, později účetní a provozní 
vedoucí jsem se dostala na post 
zástupce ředitele a od roku 2009 
vykonávám pozici ředitelky 
Centrální školní jídelny (CŠJ). Mé 
práci v gastronomii předcházela 
administrativa a účetnictví. Mým 
koníčkem a zároveň cílem školní 
jídelny je alternativní zdravá strava. 
Jako ředitelka CŠJ jsem zodpovědná 
za chod čtyř hlavních provozů a dvou 
výdejen, stravujeme především 
žáky základních škol a gymnázia 
v Litoměřicích. Naším cílem je 
nabídnout zdravější alternativu, 
která bude lidem chutnat. 

„Naším cílem je 
nabídnout zdravější 

alternativu, která bude 
lidem chutnat.“

Příspěvkové organizace
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Centrální školní jídelna uvařila za rok 2016 celkem 572 138 obědů, z toho 
na hlavní činnosti 384 244 a na vedlejší činnosti 187 894. Oproti roku 
2015 se zvýšil počet uvařených obědů na hlavní činnosti o 11 931 obědů 
a na vedlejší činnosti o 1 232 obědů. 

Počet vydaných jídel 2015 / 2016
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Dům dětí a mládeže Rozmarýn
 Stručná charakteristika zařízení.
Dům dětí a mládeže Rozmarýn je otevřeným zařízením pro děti, žáky, stu-
denty a dospělé občany se zaměřením na zájmové vzdělávání. Od roku 1996 
je zřizován městem Litoměřice za účelem vytváření vhodných podmínek pro 
účelné využití volného času účastníků. Našimi uživateli jsou děti, mládež 
i dospělí.

Zájmovou a vzdělávací činnost posky-
tujeme formou pravidelných zájmových 
aktivit v  zájmových útvarech a kur-
zech, formou příležitostných činností 
převážně o víkendech. V  době všech 
školních prázdnin pořádá táborovou 
činnost. Vytváří podmínky pro možnost 
spontánních aktivit. V  oblasti služeb 
pro školy a školská zařízení organizuje 
okresní soutěže a olympiády vyhlašo-
vané MŠMT a na DDH učí žáky 4. tříd ZŠ 
dopravní výchovu. V  oblasti prevence 
sociálně patologických jevů připravuje 
nabídku přednášek a  besed. V  pravi-
delné zájmové a vzdělávací činnosti 
(kroužky, kurzy) sdružujeme každoročně 
více než 1000 účastníků. V září otvírá-
me více než 60 kroužků různých oborů 

pro všechny bez ohledu na věk a schopnosti.
Činnost organizujeme v těchto objektech: Hlavní budova s přilehlou zahradou, 
v ulici Plešivecká.
Máme také dvě odloučená pracoviště: Dětské dopravního hřiště (DDH)v Jirásko-
vých sadech a Technický klub dětí a mládeže (TKM) od r. 2016 v budově ZŠ 
Linqua Universal v Litoměřicích.
Na základní škole Boženy Němcové vedeme klubovou činnost.
Pro potřeby sportovních a pohybových aktivit pronajímáme tělocvičny na ZŠ 
a SŠ v Litoměřicích. Pro organizaci okresních soutěží a olympiád vyhlašova-
ných MŠMT využíváme prostory na ZŠ Lingua Universal. 
Technický klub pracuje pod DDM od roku 2014. Od září sídlí v prostorách ZŠ 
Lingua Universal. V  této době má 169 členů. Jednotlivé odborné sekce (mo-
delářství, robotika, zpracování materiálů, šicí dílna, informační technologie, 
elektrotechnika, letecký modelář) soustřeďují zájemce o konkrétní obor, nebo 
oblast techniky. TKM poskytuje odborné vedení, metodickou i praktickou pomoc 
na jednotlivých stupních zdatnosti s cílem probudit zájem a vybudovat trvalý 
kladný vztah k technickým oborům.  

Údaje o činnosti  DDM 

ROK 2015 -2016 počet účastníků
PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE 23 991

SPONTÁNNÍ AKTIVITY 1 881

BESEDY 467

OKRESNÍ SOUTĚŽE MŠMT 6 745

DDH PROVOZ PRO VEŘEJNOST, ŠD 9 488

DDH DOPRAVNÍ VÝUKA 2 164

KLUBOVÁ ČINNOST 2 740

DDH – DOPRAVNÍ VÝUKA ŽÁKŮ 4.TŘ.ZŠ 2 164

TÁBORY, VÝJEZDOVÉ AKCE 302

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 1 055

PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST V KROUŽCÍCH 944

CELKEM VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 51.940

Mgr. Zuzana Bendová
Poznejte ředitelku
Celý svůj profesní život jsem zasvětila 
práci s dětmi nejrůznějšího věku. 
Vystudovala jsem střední pedagogickou 
školu a pracovala v MŠ. Do DDM 
jsem nastoupila až v roce 1990 jako 
vychovatelka. Tato práce mi dala 
možnost více nahlédnout do života dětí 
a mládeže a poznat jejich zájmy. Díky 
organizačním změnám, které v DDM 
nastaly v roce 1996, jsem se rozhodla 
využít příležitosti a získat pozici 
ředitelky. Tato pozice mě donutila 
sbírat nové vědomosti pedagogické, 
ale také v oblasti manažerské. Ke 
stávajícím povinnostem vychovatele 
se přidaly nové aktivity, činnosti 
i kompetence. Tato profese ověřila mé 
organizační a manažerské schopnosti. 
V průběhu posledních let jsem si 
postupně doplnila vysokoškolské 
vzdělání ukončené titulem Mgr.
Práce v DDM je o změnách, kreativitě 
a práci s lidmi. Mám ráda nové výzvy, 
nebojím se jít do nových věcí. Mým 
oborem je výtvarná výchova, tyto 
dovednosti předávám dětem. Kromě 
pedagogických zkušeností mám 
také zájem o cestování, turistiku 
a cykloturistiku a sport rekreačně.

„Práce 
v DDM je o 

změnách, kreativitě 
a práci s lidmi. Vždyť 
našimi uživateli jsou 

děti, mládež, i 
dospělí.“

Příspěvkové organizace
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Příspěvkové organizace města

Statistika účastníků zájmové vzdělávací činnosti dle 
VÝKAZU o činnosti střediska VČ:
Každoročně otvíráme více než 60 kroužků a kurzů různých oborů (výtvarné, 
estetické, přírodovědné, technické, sportovní, pohybové, taneční atd.) pro 
všechny bez rozdílu věku a schopností. 

Počet ZÚ k 31.10. Počet účastníků 
k 31.10.

Počet účastníků 
k 30.6.

2013-2014 55 588 684

2014-2015 64 711 782

2015-2016 67 864 944

2016 - 2017 1068 1162
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Knihovna Karla Hynka Máchy 
V roce 2016 získala Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích zvláštní 
ocenění za vynikající komunitní a vzdělávací aktivity – Městská knihovna 
roku 2016 – v kategorii měst nad 20 000 obyvatel.

V tomto roce navštívilo Knihovnu Karla Hynka Máchy v Litoměřicích 105 823 
návštěvníků, kteří si vypůjčili 187 461 knih, periodik a CD.

Nakoupili jsme 6 129 knižních jednotek, celková hodnota nákupu za rok 2016 
činila 1 084 479 Kč. 

Uspořádali jsme 338 vzdělávacích akcí, výstav a tematických výstavek, 
11 víkendových workshopů, 7 procházek s historikem O. Doskočilem a 1 výlet 
pro návštěvníky knihovny.

V současné době knihovna eviduje 3 563 čtenářům, tedy o 75 více než v roce 
2015, z toho 1 126 dětských, což je o 39 více oproti loňskému roku.

Pro školy a školní družiny jsme připravili 152 lekcí, kterých se zúčastnilo 
2 916 dětí. Začínající čtenáři na nich získají základní informace o knihách 
a funkci knihovny.

V rámci výkonu regionálních funkcí poskytujeme metodickou pomoc 73 
místním knihovnám. Pro jejich potřebu jsme připravili a odeslali 537 souborů 
s 37 015 dokumenty.

V knihovně působí již šestým rokem Klub aktivního stáří a Klub tvůrčího 
psaní pro seniory, probíhají kurzy angličtiny. Získáním dotací jsme 
i v letošním roce rozšířili nabídku volnočasových aktivit o kurzy Trénování 
paměti, Psychomotorická cvičení a tvořivé letní workshopy, taktéž pro seniory.

Ve spolupráci se Spolkem LiPen o. s. jsme se zapojili do celostátní akce Noc 
Literatury a Festivalu Den poezie.

Mladší čtenáři navštěvují kroužek Šperkovnice.

Připojili jsme se k fairtradeovým aktivitám města, uspořádali další ročník 
literární soutěže Máchovou stopou a zorganizovali ve spolupráci s děkanem 
litoměřické kapituly již šestý ročník svatomartinských slavností. 

V měsíci srpnu se knihovna připojila ke kooperativnímu projektu ústeckého 
kraje na podporu čtenářství – Města a obce čtou. Během týdne od 20. 8. – 28. 
8. čítárnu pod širým nebem navštívilo 1 200 návštěvníků. Tato akce probíhala 
současně v 6 městech a 6 obcích Ústecka a Lounska.

Mgr. Karel František 
Tománek
Poznejte ředitele
Knihy provázejí celý můj život. 
Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu 
v Ústí nad Labem. Učitelské profesi 
jsem se ale věnoval pouze ve volném 
čase, na ústeckém gymnáziu Schola 
Ludus jsem vedl výběrový literární 
seminář. Současně jsem pracoval 
v antikvariátu – to bylo ještě před 
rokem 1989. Poslední roky jsem 
spojil svůj život s knihami jako 
profesionál v litoměřické Knihovně 
Karla Hynka Máchy a navázal tak 
na tradici, kterou kdysi začal jako 
knihovník můj děda ve středočeském 
Platensku. Od něho jsem si také 
vypůjčil slogan: „Knihy jsou důležité, 
ale čtenáři jsou důležitější“. 
Knihovna je pro mne především 
místem setkávání a sdílení.  Tuto 
představu se mi daří i naplnit: 
V loňském roce získala litoměřická 
knihovna v soutěži  Knihovna roku 
zvláštní ocenění za vynikající 
komunitní a vzdělávací aktivity.

„Knihy jsou 
důležité, ale 

čtenáři důležitější. 
Knihovna je především 

místem setkávání 
a sdílení.“

Příspěvkové organizace
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Mateřská škola Litoměřice
Ω Počet míst předškolního vzdělávání (odloučených 

pracovišť): 11 mateřských škol
Ω 11 školních jídelen
Ω Počet dětí k 31. 12. 2016 – 828 dětí a strávníků

MŠ PALETKA
Eliášova 1, školní vzdělávací program – Paletka na planetě Zemi
3 třídy podle věku dětí, rozšířený ekologický a výtvarný program, 
logopedická péče, předplavecký výcvik, hra na flétnu, návštěva knihovny, 
tělocvičny, ekologického centra Sever, divadla, kina a galerie.

MŠ MAŠINKA
Vančurova 2, školní vzdělávací program – Svět dětí – hrajeme si celý rok
2 třídy dětí věkově smíšené, rozšířený tělesný, výtvarný program, 
turistika, logopedická péče, bruslení, plavání, návštěvy solné jeskyně, 
ekologický program.

MŠ KAMARÁD
Stránského 22, školní vzdělávací program – Křížem krážem letem, celým 
dětským světem
3 třídy podle věku dětí, 1 třída s upraveným vzdělávacím programem 
pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, vzdělávací projekt 
Začít spolu, seznamování dětí s anglickým jazykem, seznamování dětí 
s hrou šachy – Šachový slabikář, pohybové aktivity v Kalich Aréně – 
bruslení, cvičení, saunování, předplavecký výcvik, tenisová školička, 
minibasketbal, logopedická péče, návštěvy solné jeskyně.

MŠ DELFÍNEK
Baarova 2, školní vzdělávací program – Hrajeme si s delfínem 
5 tříd podle věku dětí, zdravotně pohybová průprava, v budově MŠ je bazén 
a sauna, logopedická péče, předplavecká výchova.

MŠ SLUNÍČKO
Alšova 33, školní vzdělávací program – Sluníčko a my děti
2 třídy dětí věkově smíšené, sourozenecké, 1 třída logopedická 
s upraveným vzdělávacím programem pro děti se specifickými 
vzdělávacími potřebami, hra na flétnu, logopedická péče, ekologický 
program, předplavecký výcvik.

MŠ LIPOVÁ
Mládežnická 17, školní vzdělávací program – Cestujeme tam a zpátky, 
autobusem se zvířátky
3 třídy podle věku dětí, ekologický program, logopedická péče, pěvecký 
sbor Kuřátka, předplavecký výcvik, návštěvy solné jeskyně.

MŠ BERUŠKA
Revoluční 30, školní vzdělávací program – Všichni za jeden provaz
1 třída dětí věkově smíšených, 1 třída s upraveným vzdělávacím 
programem pro děti s vývojovými poruchami, 1 třída s upraveným 
vzdělávacím programem pro děti s kombinovanými vadami, logopedická 
péče, bazén v budově školy, předplavecký výcvik, ekologické programy, 
jóga a relaxační hry, grafomotorika.

Mgr. Monika Mejtová

Poznejte ředitelku
Po mateřské dovolené jsem nastoupila 
do mateřské školy v Mládežnické 
ulici, kde jsem se k předškolnímu 
vzdělávání věnovala i dětem 
s narušenou komunikační schopností. 
Rok po sloučení mateřských škol v 
Litoměřicích jsem se stala vedoucí 
této mateřské školy. Vysokoškolské 
vzdělání v oboru speciální pedagogika 
jsem získala v letech 2006-2011 
při práci. Po odchodu bývalé paní 
ředitelky na zasloužený odpočinek 
jsem se stala v roce 2009 ředitelkou 
subjektu 11 sloučených mateřských škol 
s kapacitou téměř 900 dětí a na 150 
zaměstnanců. Řízení takového celku není 
vždy jednoduché, a to i bez ohledu na 
čas, který tomu věnuji. V tomto mi pomáhá 
tým vedoucích pracovníků jednotlivých 
mateřských škol. Mateřskou školu mám 
ráda se všemi pro i proti. A děti? Ty mě 
celý život dobíjí. Život není peříčko, ale 
stojí za to.

„Energii, kterou do 
práce vložíme, nám vracejí 

spokojené děti.“

Příspěvkové organizace
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MŠ POHÁDKA
Plešivecká 17, školní vzdělávací program – Půjdem spolu do pohádky, 
půjdem tam a zase zpátky 
3 třídy podle věku dětí, 1 třída s upraveným vzdělávacím programem 
pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, logopedická péče, 
předplavecký výcvik, turistika, keramika, pěvecký sbor Kuřátka, 
spolupráce s DDM Rozmarýn – keramika, návštěvy ekologického centra 
Sever, cvičení Zdatný školák.

MŠ KYTIČKA
Masarykova 30, školní vzdělávací program – Putování s kytičkou
4 třídy dětí věkově smíšené, sourozenecké z toho i 1 třída s prvky lesní 
školky, logopedická péče, pěvecký sbor Kytička, ekologická výchova, 
plavání, kurz grafomotoriky, návštěvy tělocvičny, knihovny, galerie.

MŠ VĚTRNÍK
Ladova 431, školní vzdělávací program – Rozevřete oči, svět se kolem 
točí
2 třídy dětí věkově smíšené, sourozenecké, všestranná sportovní 
a pohybová činnost, tělocvična, základy počítačové techniky, program 
Předcházíme poruchám učení, jóga a relaxace, hra na zobcovou flétnu, 
logopedická péče, bruslení, plavání, návštěvy solné jeskyně, sauny, 
ekologické programy.

MŠ SEDMIKRÁSKA
Ladova 1, školní vzdělávací program – Ruku v ruce s přírodou po celý rok
4 třídy podle věku dětí, ekologické zaměření s programy (sběr papíru, 
použitých baterií, elektroodpadu,…), logopedická péče, keramický 
kroužek – seznamování s keramikou ve všech třídách, návštěvy tělocvičny, 
předplavecký výcvik, seznamování s počítači, hra na zobcovou flétnu, 
vycházky do přírody.

Čokoolympiáda – závody dětí z našich mateřských škol ve sportovních dis-
ciplínách
Koloběžkiáda – závody na koloběžkách dětí z našich mateřských škol,
Mateřinka Cup – fotbalový turnaj MŠ a přípravných tříd ZŠ
závěrečné klání Zdatného školáka – prověření zdatnosti předškolních dětí 
v atletice, 10 disciplín
Vítání občánků z města Litoměřic
Šachová škola Litoměřice MŠ Stránského – Šachový turnaj,
Příprava zpívání sboru Kytička na veřejných akcích, pro seniory, veřejnost, 
účast na Notičce

Příspěvkové organizace
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Městská kulturní zařízení
Městská kulturní zařízení v  Litoměřicích, příspěvková organizace města 
spravuje kino Máj, divadlo K. H. Máchy a objekt domu kultury. Naším posláním 
je uspokojování kulturních a společenských potřeb obyvatel města. Skladba 
programu a definování akcí probíhá tak, abychom podchytili zájmy jednot-
livých věkových a sociálních skupin a zároveň obsáhli rozmanitost jednot-
livých oblastí kultury. Strategií je 
být stále IN a reagovat pružně na po-
ptávku veřejnosti, přicházet s novými 
projekty, neboť návštěvníci jsou stále 
náročnější. 

V roce 2016 jsme hospodařili s rozpo-
čtem přes 30 mil. Kč, z  toho 25 mil. 
v  hlavní činnosti. Dalších 5 milionů 
tvořila činnost hospodářská, kam pa-
tří pronájmy prostor, provozování ki-
nokavárny, reklamní činnost a výlep 
plakátů pro ostatní subjekty. Provozní 
příspěvek zřizovatele ve výši 11 mil. 
Kč pokryl v loňském roce 66 % nákladů 
organizace.

Kino Máj
Kino Máj se již několik let drží na páté příčce žebříčku nejnavštěvovaněj-
ších jednosálových kin v ČR. V roce 2016 došlo znovu k upravení promítacího 
schématu, čímž se podařilo odpromítat celkem 1035 projekcí, které shlédlo 
75 tisíc diváků. Do programu zařazujeme především nejnovější filmy z nabíd-
ky distribučních společností, o které má divák největší zájem, zařazujeme 
však i specifické projekce. Během roku jste mohli navštívit například tituly 
festivalů Expediční kamera, Severský film, filmy pro filmový klub nebo pře-
nosy známých představení z evropských operních domů, oper, operet a baletů 
ze světoznámých operních domů. 
 

Divadlo K. H. Máchy
Divadlo K. H. Máchy nemá vlastní soubor, a proto jsou veškerá představení 
realizována hostujícími divadly včetně místních ochotníků, kteří zde uvedli 
5 představení. V roce 2016 se v divadle uskutečnilo 24 večerních činoher, 
56 dětských představení, 15 koncertů, 2 balety, 4 výstavy a 13 ostatních akcí. 
Návštěvnost divadla je již několik let stabilní a tvoří ji cca 14,5 tisíce di-
váků ročně.

Dům kultury
Prostor domu kultury slouží k pořádání akcí nejrůznějšího charakteru, jako 
jsou plesy, koncerty a zábavné pořady, taneční kurzy pro mládež, akce pro 
děti i seniory, soutěže( Little star ), výstavy, přehlídky (ŠKOLA 2016) či dis-
kusní fóra. V režimu pronájmu se zde pravidelně konají akce jako např. mis-
trovství ČR v tanci či kulturistice, Vinařské Litoměřice, různá školení, před-
nášky a řada konferencí. V roce 2016 činil součet 138 akcí, z toho některé 
vícedenní, s celkovou návštěvností 58 tisíc osob. Nejzajímavějším počinem 
loňského roku byly v květnu Alchymistické Litoměřice – festival, který je 
tvořen srdcem. Více než sto přednášek, besed a workshopů, zdravého život-
ního stylu, osobního rozvoje, ochrany přírody s mottem: Země, klíč ke mně, 
včetně kulturního programu a uměleckých výstav.

Ing. Věra Kmoníčková

Poznejte ředitelku
Ačkoliv jsem za svou pracovní dráhu 
prošla několik zajímavých pozic, 
mohu říct, že současná práce je pro 
mne to „pravé ořechové“. Stojí za 
námi viditelné výsledky společné 
práce celého týmu, což mi přináší 
velkou radost i pocit naplnění. 
Hnacím motorem je pro mne také 
spokojenost návštěvníků.  Již deset 
let se daří nacházet stále nové 
možnosti ke zlepšování služeb. 
Potřebuji ke své práci nové podněty, 
trochu chaos, dobré a spolehlivé 
lidi. Nesnáším pokrytectví a lež.

„Stojí za námi 
viditelné výsledky 

společné práce celého 
týmu. Hnacím motorem 

je spokojenost 
návštěvníků.“

Příspěvkové organizace
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Nedílnou součástí nabídky společenského vyžití pořádaného MKZ jsou ex-
teriérové akce, které navštívilo asi třicet sedm tisíc návštěvníků. Patří mezi 
ně především oblíbené Vinobraní, které je s dvaceti tisíci návštěvníky akcí 
největší. Koná se tradičně třetí víkend v  září, trvá dva dny a pro širokou 
veřejnost je zcela zdarma. Dále to jsou Pivní slavnosti, přehlídka hlavně ro-
dinných, malých až středních pivovarů, doprovázená festivalovým hudebním 
programem pro čtyři tisíce návštěvníků. Také tematické akce jako Rozsvícení 
vánočního stromu, Masopust, Folkový festival nebo velký letní OpenAir kon-
cert jsou velmi oblíbené. 
Z běžné produkce se vymyká mezinárodní hudební festival Litoměřické var-
hanní léto, který již překonal čtvrtstoletí své existence. Pět koncertů, které 
se konaly v katedrále sv. Štěpána, navštívilo přes šest stovek posluchačů 
této dechberoucí hudby. 

Rozpočet MKZ 2016:
30.000.000 Kč

11.000.000
příspěvek města

19.000.000
vlastní příjmy

Příspěvkové organizace
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Městská nemocnice 
Městská nemocnice v Litoměřicích poskytuje zdravotní služby v ambulantní 
i lůžkové části. Disponuje 560 lůžky, na kterých bylo v  roce 2016 hospi-
talizováno celkem 21 468 pacientů s  průměrnou dobou 6,18 ošetřovacího 
dne. V ambulancích městské nemocnice bylo v roce 2016 ošetřeno 261 434 
pacientů.

V rámci nemocnice působí 17 primariátů, a to v těchto oborech: 

ARO, dětské, 

gynekologie a porodnictví, chirurgie a traumatologie, 

interna, gastroenterologie, 

klinické laboratoře, LDN, 

neurologie, MOJIP, 

operační sály, ortopedie, 

ORL, poliklinika, 

radiodiagnostika, rehabilitace 

a urologie. 

Nemocnice provozuje mj. i vlastní dopravní zdravotní službu, centrální ste-
rilizaci, klinickou psychologii, klinickou logopedii, zdravotně sociální 
pracovníky nebo domácí zdravotní péči. Celkem má 42 ambulantních odbor-
ností.

Personální situace
V městské nemocnici pracuje 829,84 zaměstnanců. Největší podíl, a to 40 %, 
tvoří všeobecné sestry a porodní asistentky, 18 % zdravotničtí pracovníci 
pracující pod odborným dohledem, 13 % ze zaměstnanců jsou dělníci a 12 
% lékaři. Zbylými kategoriemi pracovníků jsou zdravotničtí pracovníci pra-
cující bez odborného dohledu (8 %), technicko-hospodářští pracovníci (7 %) 
a jiní odborní pracovníci (1 %).

Úspěchy roku 2016
V roce 2016 nemocnice pokračovala ve zvyšování rozsahu poskytovaných 
zdravotních služeb nasmlouváním nových zdravotních výkonů. Potvrdila sta-
tuty pracovišť akreditovaných pro specializační vzdělávání a  screeningo-
vých center, vč. iktového centra a akreditace ČIA pro laboratoře. Nemocnice 
rovněž úspěšně absolvovala audit DNV GL dle ISO 9001. V prosinci 2016 
byla přímo v nemocnici otevřena pobočka Czech Pointu. 

Nemocnice hospodařila v roce 2016 s finančními prostředky v objemu 672,5 
mil. Kč a konečný výsledek hospodaření byl +470,5 tis. Kč.
Ke svému zejména investičnímu rozvoji v roce 2016 nemocnice využívala jak 
vlastní, tak i dotační finanční prostředky. 
Mezi největší investice roku z vlastních prostředků patří rekonstrukce ambu-
lancí, chodeb a čekáren v prvním nadzemním podlaží pavilonu B a dokončení 
rekonstrukce stravovacího provozu, konkrétně v části pro mytí bílého nádobí 
a kanceláří nutričních terapeutů. Na gynekologicko porodnickém oddělení 
byly jako reakce na velký zájem pacientek vybudovány další dva nadstan-
dardní pokoje, čímž se jejich počet zvýšil na stanici šestinedělí na sedm. 
Došlo rovněž k zásadní přestavbě sociálního zázemí a koupelen na dětském 
odděleni a odděleni rehabilitace. Pokračovaly instalace nových výtahů. Vel-
kým úspěchem roku 2016 bylo doporučující stanovisko Ministerstva zdra-
votnictví ČR k vybudování pracoviště magnetické rezonance, jehož realizace 
v témže roce započala a dokončení se předpokládá do konce roku 2017. 
Z významných dotačních titulů, které nemocnice v roce 2016 čerpala, jsou 
dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje na podporu komfortu pacientů při 
poskytování akutní a dlouhodobé a následné lůžkové péče. Díky těmto dota-
cím byla pořízena moderní elektricky polohovatelná lůžka na interní a dětské 

Ing. Radek Lončák

Poznejte ředitele
Pracuji ve zdravotnictví od 
roku 2003, a to ve vedoucích 
manažerských pozicích lůžkových 
zdravotnických zařízení. Do Městské 
nemocnice v Litoměřicích jsem 
nastoupil v polovině roku 2013 
do funkce předsedy Správní rady 
a výkonného ředitele. K práci ve 
zdravotnictví jsem vždy přistupoval 
s velkým respektem a zároveň úctou 
ke všem zdravotnickým pracovníkům, 
kteří své poslání plní s velkým 
nasazením. Městská nemocnice 
v Litoměřicích toho může být 
typickým příkladem.

„Velkým 
úspěchem 

roku 2016 bylo 
doporučující stanovisko 

Ministerstva zdravotnictví ČR 
k vybudování pracoviště 

magnetické 
rezonance.“

Příspěvkové organizace
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oddělení a telemetrie na kardiovaskulární JIP, dále pak lůžka na jednu ze 
stanic lůžek dlouhodobě nemocných. Celkově nemocnice získala díky těmto 
dotacím 7,2 miliónu korun.

Vysoké hodnocení městské nemocnice
Z úspěchů roku 2016 je nutno též zmínit výborné umístění Městské nemoc-
nice v  Litoměřicích v  celostátním srovnávacím šetření realizovaném ne-
ziskovou organizací HealthCare Institute, když nemocnice uspěla ve všech 
hodnocených oblastech. Ve finančním zdraví byla na páté pozici v ČR mezi 
nemocnicemi zřízenými městy a obcemi. V  hodnocení spokojenosti ambu-
lantních pacientů se nemocnice umístila na prvním místě v rámci Ústeckého 
kraje a hospitalizovaní pacienti jí svým hodnocením zajistili v rámci kraje 
druhou pozici. Zaměstnanci nemocnice patří mezi nejspokojenější zaměst-
nance nemocnic v Ústeckém kraji a mezi patnácté nejspokojenější v celé re-
publice. 

Příspěvkové organizace
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Městská sportovní zařízení
Zhodnocení činnosti za rok 2016

Naše organizace spravuje pět samostatných sportovních areálů, a  to mul-
tifunkční halu, krytý plavecký bazén, fotbalový stadion, letní koupaliště 
a nově tělocvičnu Radobýl.

Provoz multifunkční haly trval celý kalendářní rok.
Ledovou plochu, s výjimkou odstávky od poloviny dubna do července, využí-
vali hokejisté HC Stadion Litoměřice, který má mužstva žáků od 2. třídy po 
družstvo juniorů, tedy celkem 10 žákovských družstev a 1 družstvo dospě-
lých. Litoměřický stadion využívají všechny týmy. V období duben – červenec 
byla položena plocha pro in-line hokej, která sloužila především veřejnosti.
V červenci a srpnu probíhala sportovní soustředění, při kterých byla využita 
také kapacita ubytovny. Ta byla naplněna také v jiných měsících, kdy se ko-
nala soustředění např. reprezentačního juniorského týmu Austrálie. V průbě-
hu roku byla ledová plocha využita také týmy z řad veřejnosti pro rekreační 
sport nebo oddílem krasobruslení ASK Lovosice. Pořádány byly i sportovní 
turnaje mládeže. V dopoledních hodinách pracovních dní probíhalo bruslení 
žáků mateřských a základních škol.
Třikrát týdně bylo pořádáno bruslení pro veřejnost a každou sobotu a neděli 
kurz bruslení pro malé děti, během školních prázdnin a státních svátků se 
počet bruslení pro veřejnost zvyšoval.
Velkou tělocvičnu využívaly košíkářky TJ Slovanu Litoměřice, žáci a žákyně 
tenisového oddílu Slavoje Litoměřice nebo florbalisté Litoměřické florbalo-
vé party. Zbytek hodin využila veřejnost.
Tělocvičnu juda využíval judistický oddíl Sport Judo Litoměřice.
V letním období se uskutečnily sportovní hry ÚSP Snědovice, který je naším 
družebním partnerem.
V průběhu roku byly pořádány ve spolupráci se ZŠ Lingua Universal a AŠSK 
florbalové turnaje žáků základních škol.
Pro děti z dětských domovů byl uspořádán sportovní den.
Pokračovala spolupráce s  Mateřskou školou Litoměřice, p. o. – saunování 
dětí navštěvujících mateřské školy v Litoměřicích. Mateřská škola také vyu-
žívala pravidelně velkou tělocvičnu pro cvičení dětí.
V objektu probíhala běžná údržba. Proběhla oprava kompresoru strojovny 
chlazení a výměna podlahové krytiny na veřejných toaletách.

Provoz krytého plaveckého bazénu trval po celý rok mimo odstávky 
v měsících červenci a srpnu. Denní provozní doba začínala ve všední dny 
v 6:30 tréninkem Plaveckého klubu Litoměřice, který trval do 8:00 hod. V do-
poledních hodinách ve dnech pondělí, úterý a středa ve velkém bazénu pro-
bíhal plavecký výcvik žáků základních škol.
Čtvrteční a páteční dopolední hodiny byly vyhrazeny pro veřejnost, popřípa-
dě krátkodobějšímu plavání středních škol. V pondělí a úterý v dopoledních 
hodinách probíhalo v  prostorách malého bazénu plavání mateřských škol, 
ve středu, čtvrtek a pátek kojenců a rodičů s dětmi. Každé úterý též probíhá 
předplavecký výcvik speciálně určený pro handicapované děti, nově od září 
přibyl v pondělí odpoledne plavecký výcvik pro předškolní děti a speciální 
aquaerobik pro seniory. Plaveckou výuku provozuje Plavecká škola Litomě-
řice, která je součástí Plaveckého bazénu. O odpolední a večerní hodiny se 
dělily sportovci (Plavecký klub Litoměřice, 1. TPŠ a Klub potápěčů Kraken), 
organizace (vojsko, Městská nemocnice a Svaz postižených civilizačními 
chorobami) a veřejnost. Dále byl v bazénu vyhrazen čas pro plavání budou-
cích maminek pod odborným dozorem a jedna hodina týdně na cvičení aqua-
erobiku. Provoz končil ve 22:00 hod. Ve dnech pracovního klidu, tj. soboty, 
neděle, svátky a o prázdninách trvala provozní doba od 9:00 hod do 20:00 
hod a byla vyhrazena veřejnosti. Mimo toto pravidelné využití bazénu se ko-
naly závody plaveckého oddílu, závody organizované Svazem postižených 
dětí, závody speciálních škol, závody 1. TPŠ a potápěčů. Ve spolupráci s ČČK 
proběhlo školení první pomoci při záchraně tonoucího pro dobrovolníky ČČK. 
V  únoru proběhl 1. ročník akce Přeplav svůj La Manche pořádaný ve spo-

Jaromír Tvrzník

Poznejte ředitele
Narodil jsem se v Litoměřicích 
a strávil jsem v nich celý svůj život. 
Mám naše město rád a nedovedu si 
představit, že bych žil někde jinde. 
Jsem absolventem SPŠS a sportovní 
školy Palestra.
Nejprve jsem pracoval jako technik 
v bytovém podniku. V roce 1987 jsem 
se stal vedoucím zimního stadionu. 
Od roku 2001 jsem ředitelem 
příspěvkové organizace Městská 
sportovní zařízení v Litoměřicích. 
Celkem 28 let (1975 – 2003) jsem 
se věnoval sportovní přípravě 
mládeže, trénoval jsem malé 
hokejisty v HC Stadion Litoměřice. 
Jsem činný i ve vedení tohoto klubu, 
dnes jako místopředseda.
V poslední době mi velkou radost 
udělala rekonstrukce zimního 
stadionu a také postup „A“ týmu HC 
Stadionu Litoměřice do 1. Ligy ČR.

„Velkou radost mi 
udělala rekonstrukce 

zimního stadionu a také 
postup „A“ týmu HC Stadion 

Litoměřice do 1. ligy 
ČR.“

Příspěvkové organizace
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lupráci klubu Lipen, Zdravého města Litoměřice, SPCCh Litoměřice a MSZ 
Litoměřice a zaměřený na pohybovou aktivitu seniorů.
Součástí provozu v krytém plaveckém bazénu je také sauna, vířivá vana a po-
silovna. Sauna s provozní dobou každý den mimo neděle, časy otevření se 
přizpůsobovaly zájmu veřejnosti, nejdelší otevírací doba byla v  zimních 
měsících. Vířivá vana a posilovna byly otevřeny od devíti do jedenadvaceti 
hodin.
Během odstávky došlo mimo každoroční údržby k realizaci projektu na úspo-
ru energie metodou EPC, který zastřešovalo Město Litoměřice (nové VZT 
jednotky, nová úpravna vody pro dětský bazén, nový MaR, úsporná opatření 
na vodě, osvětlení a topení), byla provedena výměna podhledů ve sprchách 
a druhá část výměny oken na ochozu. Celý podzim se projekt EPC dokončoval.

Provoz fotbalového stadionu probíhal ve všedních dnech v odpoled-
ních hodinách, kdy zde trénovali fotbalisté FK Litoměřice. O víkendech se 
hrála fotbalová utkání.
Vzhledem ke skutečnosti, že v areálu je jen travnaté hřiště (škvárové trénin-
kové bývalý majitel prodal), není možný další pronájem veřejnosti z důvodu 
náročnosti ošetřování plochy.
Byla provedena havarijní oprava střechy nad šatnami.

Letní koupaliště jsme provozovali od 7. května do 16. září, prodloužení 
o květen a září umožnila nová úpravna pro brouzdaliště a dětský bazén, která 
poskytla možnost přihřívat vodu těchto bazénů a provozovat je i v období, kdy 
by jinak voda měla maximálně 18 °C. Provozní doba se přizpůsobovala poča-
sí, otevřeno v hlavní sezóně bylo od 10:00 – 20:00 hod. Návštěvnost se po-
hybovala podle počasí až po 2.700 osob/den. Celková návštěvnost (34.000 
osob) byla lehce nadprůměrná díky příznivému počasí v závěru sezóny. Po 
celou sezónu byla využívána sportoviště (hřiště na tenis, plážový volejbal 
a fotbal, šestkový volejbal, košíkovou, miniaturgolf, pétanque, stolní tenis 
a trampolíny). V rámci spolupráce se sportovci se v areálu koupaliště usku-
tečnila část letní přípravy mladých hokejistů, košíkářů, potápěčů, atd. Dne 
4. 6. proběhl na koupališti tradiční Dětský den, organizovaný ve spolupráci 
se sportovními oddíly a dalšími organizacemi (Hasiči Terezín, Feld arti-
lerie corps Terezín, Zdravé město Litoměřice, VZP Litoměřice). Akci přálo 
počasí a navštívilo jí přes 1.300 občanů města.
Sauna na koupališti byla v provozu od ledna do dubna a od října do prosince, 
sedm dnů v týdnu, převážně v odpoledních hodinách. Od května do září v pro-
storách sauny fungovala ubytovna.
Na jaře se dodělala druhá etapa vybudování malé úpravny, která umožnila 
efektivní ohřev vody v  části koupaliště, v  přízemí šaten byly vybudovány 
nové toalety s větší kapacitou a samostatnou toaletou pro invalidní návštěv-
níky a proběhla rekonstrukce sprchových vstupů k velkému bazénu.

Tělocvičnu Radobýl jsme začali provozovat ve druhém pololetí 2016. 
Vzhledem ke skutečnosti, že objekt nebyl provozován od doby opuštění AČR, 
tj. cca 5 let, bylo nutné provést vstupní údržbu – zprovoznění vodovodu, ka-
nalizace, topení a vzduchotechniky. Město Litoměřice provedlo výměnu oken.
Od září tělocvičnu využívá oddíl košíkové Slovanu Litoměřice a oddílu šer-
mu Slavoje Litoměřice.

Návštěvnost 
letního 

koupaliště 2016 

34.000

Max. denní  
návštěva letního 
koupaliště 2016 

2.700

Příspěvkové organizace
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Technické služby města
Technické služby města Litoměřice (TSM) jsou příspěvkovou organizací měs-
ta, jejímž hlavním úkolem je zabezpečení záležitostí v zájmu jejich občanů 
v oblasti komunálních služeb (§ 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Před-
mětem činnosti navazujícím na hlavní účel zřízení organizace je zabezpe-
čování čistoty města, správy a údržby města, údržby majetku a veškerá dal-
ší činnost pro zřizovatele. Zřizovací listina umožňuje Technickým službám 
města Litoměřice doplňkovou činnost. Vedle těchto dvou činností zajišťují 
tak Technické služby města Litoměřice pro město na mandátní smlouvu ná-
sledující činnosti: parkování, provozování veřejného WC, správu městského 
hřbitova, správu autobusového nádraží a správu nucených odtahů silničních 
vozidel, vraků a opuštěných vozidel.

Uplynulý rok 2016 byl z hlediska financování poměrně náročný a byl ovliv-
ňován pokračující recesí. To mělo za následky výpadky ve výnosech v doplň-
kové činnosti. Zřizovatel poskytl technickým službám v  roce 2016 dosta-
tečně vysoký neinvestiční příspěvek na provoz tak, aby TSM mohly splnit 
všechny úkoly.

Pracovní procesy byly v roce 2016 dle plánovaných harmonogramů, nedochá-
zelo k výkyvům v plnění jednotlivých pracovních činností. Jako velmi po-
zitivní se ukázalo posunutí začátku údržby zeleně do první dekády měsíce 
dubna. Díky tomu nedošlo k přerůstání trávy v průběhu druhé seče a pokos 
travnatých ploch byl v  průběhu celého roku 2016 pravidelný a  v  souladu 
s požadavky zřizovatele. Dalším významným faktorem v roce 2016 bylo od 
2/2 roku nasazení nové linky na opravu komunikací (silniční fréza, tande-
mový vibrační válec). Došlo k prodloužení doby oprav místních komunikací 
přibližně o 3 měsíce. Stav místních komunikací není dobrý a bude zapotřebí 
delšího časového úseku k jeho zlepšení. V neposlední řadě došlo k nasaze-
ním nového recyklátoru k lepšímu využití jinak těžko použitelného materiá-
lu, kterým je ABJ směs a tím i k šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí.

Technické služby města Litoměřice dosáhly za rok 2016 kladného hospodář-
ského výsledku ve výši + 623 tis. Kč, což svědčí o dobré a poctivé práci pra-
covníků TSM, za kterou je jim na tomto místě potřeba vyslovit poděkování.

Stejně tak, jako v několika předcházejících letech, i v roce 2016 investovaly 
TSM do pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Celkové investice činily 
11.452.650,00 Kč. Nejvýznamnější investicí bylo pořízení vibračního vál-
ce, elektromobilu, vysokozdvižné plošiny, silniční frézy a recyklátoru živice 
Bagela.

Technické služby města Litoměřice jsou stabilní ekonomickou i personální 
organizací a pevně věřím, že i v následujících letech bude kvalitně plnit 
úkoly, pro které byla zřízena.

Ing. Ivo Elman

Poznejte ředitele
Od roku 1998 jsem občanem 
krásného města Litoměřice, 
u technických služeb města pracuji 
od roku 1997, kde jsem nejprve 
zastával funkci ekonoma, do funkce 
ředitele jsem nastoupil roku 2009. 
Práce u TSM je zajímavá, protože 
jejím hlavním cílem je zpříjemnit 
občanům města jejich život, což 
mne naplňuje. Rozsáhlou činnost 
technických služeb zajišťuje 
téměř stovka lidí, která tvoří dobrý 
kolektiv.

„Práce u TSM je 
zajímavá, protože 

jejím cílem je zpříjemnit 
občanům města jejich život. 

Tuto rozsáhlou činnost 
zajišťuje téměř stovka 

lidí.“
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Masarykova základní škola
 Masarykova základní škola Litoměřice je základní školou bez specializace s vý-
ukou některých předmětů v anglickém jazyce již od první třídy. Projekt běží 13. 
rokem za podpory spolku Easy English z. s., který je klíčovým partnerem při rea-
lizaci této výuky. Důraz je kladen na rodinnou atmosféru školy, zvyšování úrovně 
mezilidských vztahů a rozvoj cizojazyčných i pohybových dovedností dětí. Masa-
rykova škola je 1. FAIR TRADEOVOU ŠKOLOU v České republice, je také nositelem 
certifikátu RODIČE VÍTÁNI. Škola se zapojila do projektu ekologického nakládání 
s vyřazeným elektromateriálem a získala certifikát ZELENÁ ŠKOLA. ZŠ se stala 
partnerskou institucí pro BRITISH COUNCIL, díky tomu jsou žákům umožněny pres-
tižní cambridgeské zkoušky z anglického jazyka úrovně KET a PET.  
Do poloviny roku 2016 byla naplněnost 468 žáků, od září 2016 je škola naplněna 
na svou maximální kapacitu, tj. 480 žáků.

Nejvýznamnější událostí roku 2016 v životě školy se stala 23. 3.  návštěva minist-
ryně školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Kateřiny Valachové Ph.D. v doprovodu po-
slankyně Parlamentu České republiky, Bc. Zuzany Kailové, na jejich pracovní cestě 
po Ústeckém kraji. Ministryně se v neformální rozhoru setkala s vedením školy, 
starostou města, vedoucí Odboru školství MěÚ Litoměřice a mediální zástupkyní 
města. Poté navštívila 2. třídu s AJ programem. Ministryně školství se tak po pre-
zidentu České republiky stala dalším vrcholným představitelem České republiky, 
který projevil zájem o Masarykovu školu.   

Škola se dočkala i několika významných investičních počinů ze strany zřizovatele, 
tedy města Litoměřice. Hlavním projektem, který byl zrealizován v průběhu června 
až srpna 2016, byla kompletní výměna oken a zatemnění v hlavní budově školy. Jed-
nalo se o projekt v plánované výši 5 500 000 Kč. Realizaci provedla firma Metall 
Quatro z Mostu. Nová eurookna, jejichž podoba odpovídá požadavkům památkové 
péče, nahradila původní z roku 1935. Současně s dokončovacími pracemi na ok-
nech proběhly práce v souvislosti s projektem EPC na úsporu energií v budovách 
města a jeho příspěvkových organizací. Připravovala se také projektová dokumen-
tace k žádosti do IROP na vybudování specializovaných učeben v podkroví hlavní 
budovy v celkové výši 25 000 000 Kč. 

V souvislosti s anglickým programem výuky ve škole skládali žáci 9. ročníků již po 
několikáté mezinárodní certifikát pořádaný British Council v Praze.  Na KET (úro-
veň A2 podle SERR - Společný evropský referenční rámec) bylo přihlášeno 6 žáků, 
na PET (vyšší úroveň B1 podle SERR) 8 žáků. Uspěli všichni, z toho KET složila 
jedna žákyně s vyznamenáním (úroveň B1). PET složil 1 žák s vyznamenáním (úro-
veň B2).  

Žáci se pravidelně zapojují do různých soutěží vědomostního, dovednostního i spor-
tovního zaměření. V roce 2016 dosáhli těchto úspěchů: Basketbal dívky 6. – 7. třídy 
- okresní kolo 1. místo, krajské kolo; hokejbal žáci 1. -3. třídy – okresní kolo 1. mís-
to, krajské kolo 2. místo; McDonalds  Cup v kopané – krajské kolo 1. místo; Atletický 
čtyřboj  žákyně  -   okresní kolo 2. místo, krajské kolo – 4. místo; Florbal ml. žáci – 
okresní kolo – 1. místo, krajské kolo; Turnaj basketbal NBA junior; Olympiáda z ang-
lického jazyka 8. - 9. třídy – okresní kolo 2. místo; Olympiáda ze zeměpisu – okresní 
kolo - 2. místo a 3. místo, krajské kolo; Olympiáda z českého jazyka 8. – 9. r.- školní, 
okresní kolo – 1. místo, krajské kolo; Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo - 1. 
místo, krajské kolo - 2. místo; Přírodovědná soutěž Lesní stezka – 2. místo; Šachy – 
okresní kolo 1. místo; 
Škola je zapojena do řady aktivit podporujících férový obchod a globální zodpověd-
nost. Nejvýznamnější akcí byla 1. Fairtradeová večeře v ČR – Čaj o páté – akce pro 
veřejnost, zaměstnance i žáky školy (600 účastníků) ve spolupráci se spolkem Easy 
English z.s. Z výtěžku akce byla podpořena základní škola v Ndere v Keni.

Mgr. Karel Kynzl
Poznejte ředitele
Po státních zkouškách na vysoké škole 
jsem osm let pracoval v zahraničí, 
v Německu. Na Masarykovu základní 
školu v Litoměřicích jsem nastoupil jako 
učitel tělesné výchovy a zeměpisu v roce 
2001. V roce 2003 jsem byl jmenován do 
funkce zástupce ředitele a v roce 2009 
jsem se stal ředitelem této školy. Již od 
dob studií na gymnáziu jsem chtěl být 
učitelem. Cítil jsem, že práce s dětmi je to, 
co mě bude v budoucím životě naplňovat. 
To, že budu učit právě tělesnou výchovu, 
rozhodl fakt, že jsem byl od dětství aktivní 
sportovec. Jako cíl jsem si dal vytvořit 
pro děti esteticky příjemné prostředí, 
a to nejen v budově školy, ale i jejím 
okolí. V posledních pár letech se velmi 
intenzivně snažíme vtáhnout do dění 
školy rodiče, prarodiče i ostatní příbuzné. 
Veškerá tato snaha mě velmi naplňuje 
a předpokládám, že je kvitována ze strany 
dětí, rodičů i litoměřické veřejnosti. 
Jako pozitivní zpětnou vazbu naší 
práce vnímáme velký zájem o naši školu 
především v období zápisu do prvních tříd. 
V posledních několika letech se můžeme 
chlubit dosažením maximální kapacity 
naplněnosti školy.

 „Snahou je 
taková příprava žáků, 

aby se z nich stali slušní 
lidé s všeobecným základním 

vzděláním, kteří budou schopni 
obohatit a pozitivně ovlivnit 

naši společnost.“
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Základní škola Havlíčkova
ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 je plně organizovanou školou, která se pro-
filuje jako technicko sportovní škola. V  současné době je zároveň fakult-
ní školou UJEP a spolupracuje s FTVS. Také je od roku 2015 zařazena do 
sítě škol „Podporujících zdraví – Zdravá škola“. Cílem školy je kvalitní zá-
kladní vzdělání žáků s podílem technických dovedností (informatika, práce 
s materiály, práce s digitální technikou) a schopností chovat se odpovědně 
ke zdraví svému i druhých.
V  rámci výuky se v  průběhu školního roku uskutečnila řada projektových 
dní, kdy se skupiny žáků věnovaly jednotlivým tématům. Uskutečnily se tyto 
projektové dny: „Volby – školní parlament“, „Atletika pro nejmenší“, „Zá-
bavné učení“, „Zvyky a tradice“, „Vánoční jarmark“, „Zahradní slavnost“, 
„Poznáváme Fair Trade“, „Týden zdraví“. Škola dále organizovala řadu men-
ších projektů ve spolupráci s Městem Litoměřice, jako např.: „Noc s Ander-
senem“,“Sportovní jarmark“. 

Škola také pořádá širokou škálu pravidelných mimoškolních aktivit v rámci 
školního klubu a školní družiny. Zde škola pokračuje v pilotním programu 
„Hodina pohybu navíc“, která je zaměřena na využití volného času dětí bez-
prostředně po skončení školní výuky. Škola je též zapojena do projektu ČAS 
a Atletika pro děti. V rámci tohoto projektu škola úzce spolupracuje s DDM 
Rozmarýn a mateřskými školkami, které do školy pravidelně docházejí roz-
víjet atletické aktivity. Organizace je zapojena do projektů „Obědy pro děti“, 
dále také do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“, 
kde spolupracuje se střední školou Resslova v Ústí nad Labem, dále spolu-
pracuje se Vzdělávacím centrem Podkrušnohoří, CHKO ČS, AŠSK, NIDV.

Škola v rámci EVVO organizuje pravidelně sběr papíru a elektrobaterií. 
Škola se aktivně zapojila do akcí pořádaných Městem Litoměřice jako napří-
klad Dny zdraví, Cyklohappening, Sportovní jarmark, Technické a letní hry. 
Zároveň také spolupracuje s řadou sportovních oddílů, např. Slavoj Litomě-
řice, Slovan Litoměřice.
Škola provozuje městské sportoviště v areálu školy, které je určeno žákům 
i široké veřejnosti. 

Řada pořádaných akcí byla otevřena rodičům i široké veřejnosti. Např. Vá-
noční jarmark, Tříkrálová sbírka, Večerní bruslení, Plavání, Dýňový dýchá-
nek, Zahradní slavnost, Tvořivá dílna. V rámci volnočasových aktivit škola 
také organizovala Příměstskou družinu, Atletické soustředění a Turistické 
výlety pro rodiče s dětmi. Též se prezentovala na veřejnosti několika vy-
stoupeními pro seniory, rodiče a školní jídelnu, pro náhradní rodinnou péči 
v parku Václava Havla.

Mimo jiné se účastnila Technických her, kde se umístila na 1. místě a akce 
„S jídlem si (ne)hrajeme“ kde také v roce 2016 vybojovala 1. místo.
Všechny aktivity byly propojeny s výukou a filosofií Zdravé školy. Ve školním 
roce 2015/2016 navštěvovalo školu 311 žáků. V uplynulém období se naše 
organizace aktivně podílela na různých soutěžích, kterých se žáci s výbor-
nými výsledky zúčastnili. Mnoho soutěží škola pořádala nebo spolupořá-
dala, včetně zapojení do školních projektů a mimoškolních akcí (Program 
Atletika pro děti, spolupráce s ISŠ, SEVER a Mateřskými školami, veslařská 
regata, Policií ČR, SPgŠ, prohlídky města. Ve škole jsou dále realizovány 
předmětové a sportovní soutěže pro žáky ve spolupráci s DDM Rozmarýn (ČJ, 
D, recitace, M, CH).

Mgr. Blanka Ježková

Poznejte ředitelku
Na školu jsem nastoupila v srpnu 
2012. Před tím jsem pracovala jako 
ředitelka soukromé školy Lingua 
Universal, a to od roku 1994.
Společně s kolegy ze školy se 
snažíme budovat „Zdravou školu“. 
Důležitá je pro nás pohoda 
prostředí, zdravé učení, otevřené 
partnerství s podílem sportu 
a techniky a nadstandartním 
volnočasovým programem, prostorem 
pro tvořivost a individualitu. A jsme 
rádi, že se nám to daří.
Svoji práci mám ráda, baví mne 
práce s dětmi i hledání možností, 
jak dále rozvíjet školu.
Mým koníčkem je sport. I proto 
vykonávám funkci okresního rady 
Asociace školních sportovních klubů 
ČR a připravuji sportovní soutěže 
pro žáky a studenty.

„Důležitá je 
pro nás pohoda 

prostředí, zdravé učení, 
partnerství s podílem sportu 
a techniky a nadstandardním 

volnočasovým programem, 
prostorem pro tvořivost 

a individualitu.“
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Základní škola Ladova
Základní škola Ladova, která se nachází na samém okraji města na sídlišti 
Pokratice, je úplnou základní školou. V roce 2016 jí ve 23 třídách navštěvo-
valo 540 dětí.

Vzdělávací program se jmenuje - Učíme se, tvoříme a sportujeme pro život. 

Děti jsou vzdělávány ve dvou školních pavilonech v moderně vybavených 
kmenových třídách. Výuku samozřejmě doplňují učebny speciálně zaměřené 
na jednotlivé obory – jazyky, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, 2 učebny 
na informatiku. 
Protože je ZŠ Ladova školou sportovní, disponuje dvěma tělocvičnami. V areá-
lu školy je  víceúčelové sportoviště s umělým povrchem. Ve sportovních sou-
těžích naši žáci dosahují velkých úspěchů. Pravidelně se umísťují v atleti-
ce, Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) a tak dále. Výjimkou 
není ani účast na republikových finále.
Právě pro děti sportovně nadané, ale i pro ty ostatní, jsou během školního 
roku zařazovány velmi zajímavé sportovní aktivity. Děti pravidelně vyjíždějí 
na lyžařské výcviky, cyklistické a vodácké kurzy a samozřejmě i na lehce 
turisticky zaměřené ozdravné pobyty, a to již od 1. ročníku.
Sportovně vyžít se mohou děti také během přestávek, chodby pavilonu 1. i 2. 
stupně jsou totiž vybaveny stoly na stolní tenis.
Velmi kvalitní je zde také oddíl juda, který dosahuje mezinárodních úspě-
chů. Při škole funguje také atletická přípravka.

Samozřejmě nejen sportem je člověk živ. ZŠ Ladova také nabízí rozšířenou 
výuku cizích jazyků. Od 1. třídy se děti učí anglickému jazyku a v 7. třídě si 
pak volí jazyk druhý. Ten si vybírají z nabídky jazyka německého a ruského. 
Mnozí žáci se také pyšní dobrými výsledky ve vědomostních olympiádách 
v okresních, krajských, ale i ústředních kolech. 

Velmi dobrých výsledků dosahují žáci především v celostátních i meziná-
rodních soutěžích, a to díky vyučujícím výtvarných oborů. Ti nabízejí dětem 
kromě klasické výuky i řadu mimoškolních aktivit. Výtvarna je dokonce vy-
bavena speciální pecí na keramiku. 

Pedagogický sbor, vysoce aprobovaný a především s velmi nízkým věkovým 
průměrem, však nezapomíná ani na žáky s vývojovými poruchami učení. Ve 
škole pracují dvě kvalifikované dyslektické poradny právě pro tyto děti, vy-
bavené moderními pomůckami. Pro žáky se zdravotním postižením je připra-
ven kompletní bezbariérový přístup. 

ZŠ Ladova se neuzavírá žákům ani po skončení vyučování. Pro vyplnění vol-
ného času nabízí dětem a jejich rodičům velmi pestré a zajímavé aktivity. 
V rámci školy totiž existuje Školní klub. Ten dětem nabízí různé sportovní 
kroužky, kde se děti učí tenis, míčové hry, florbal, stolní tenis, lezení na 
umělé stěně a další. 

V rámci činnosti školní družiny mají děti na výběr z mnoha kroužků, např. 
Flétna, Malý zdravotník, Výtvarný kroužek, Keramika, Kuchtíci, Divadelní, 
Grafomotorický atd.

Dbáme rovněž na zdravý životní styl našich žáků. Účastníme se několika pro-
gramů, které tuto myšlenku podporují, např. Zdravá škola, Ovoce do škol, 
Zdravá pětka.
Po vyučování mají děti možnost stravovat se v jídelně umístěné přímo ve 
škole, nemusí tedy nikam přecházet. 

Mgr. Václav Červín

Poznejte ředitele
Do školy jsem nastoupil jako 
student – brigádník  při studiu 
na VŠ v létě 1989. Škola se měla 
v září otevírat, a tak bylo potřeba 
položit koberce, smontovat nábytek, 
vše zkompletovat, aby 1.září 
mohly nastoupit první děti do nové 
sídlištní školy – byl jsem pomocník 
školníka. Už jsem ve škole zůstal 
– od září jsem začal ve škole učit 
a studium na VŠ jsem dokončil při 
práci. Po 10 letech jako učitel jsem 
byl jmenován zástupcem ředitele 
a po dalších pěti letech ředitelem. 
Školu mám jako druhý domov. Jsem 
rád, že naše škola dobře funguje a 
je kapacitně zcela naplněna. Nikdy 
neříkám, že jdu do práce, celý život 
chodím do školy…

„Jsem rád, že 
naše škola dobře 

funguje a je kapacitně 
zcela naplněna. Nikdy 

neříkám, že jdu do práce. 
Celý život chodím do 

školy.“

64

Výroční zpráva města LITOMĚŘICE 2016

http://1.září
http://www.zsladovaltm.cz/


MĚSTSKÝ ÚŘAD

Příspěvkové organizace

Základní škola Boženy 
Němcové
Je úplnou základní školou umístěnou nedaleko centra města v ulici Boženy 
Němcové. Již řadu let patří mezi rodiči nejžádanější školy ve městě. V roce 
2016 ji navštěvovalo 500 žáků v 18 třídách. 
Vzdělávací program školy se jmenuje Božena - harmonická škola. Harmonie 
je jinými slovy rovnováha, vzdělávací program školy proto drží v rovnováze 
celý výchovně vzdělávací proces tak, aby žákům poskytoval všestranný roz-
voj jejich osobnosti. 

Harmonie je ale také hudební disciplína a tímto způsobem chce dát „Bo-
žena“ (jak se škole ve městě říká) najevo svůj zájem o rozšířené vyučování 
hudební výchovy a zaměření na estetické předměty a cizí jazyky. 
Božena je také místem, kde působí dva výběrové pěvecké sbory Puellae can-
tantes a Páni kluci (a jejich dalších 10 oddělení), které reprezentují nejen 
své město, ale i celou Českou republiku na řadě mezinárodních akcí, soutěží 
a hudebních festivalů. Za všechny zmiňme alespoň Světové sborové olympiá-
dy (Cincinnati a Riga) odkud si sbory přivezly zlaté a stříbrné medaile, dále 
pak renomované soutěže a hudební festivaly v řadě evropských států a měst 
a z nich celá plejáda zlatých a stříbrných ocenění. 
Samozřejmostí je účast rodilého mluvčího při vyučování angličtiny, dále 
půlené hodiny matematiky a od druhého stupně také výuka druhého jazyka, 
kterým je francouzština, němčina nebo ruština. Při výuce se využívají mo-
derní cloudové aplikace G Suite for education. Škola rovněž výhodně využívá 
projektů EU.

V roce 2016 Základní škola v ulici B. Němcové pořádala již dvacátý ročník 
svého sborového festivalu Litoměřická notička. Za podpory města se tak usku-
tečnily opět tři festivalové koncerty na různých místech Litoměřic. Na škole 
působí školní orchestr, žáci mají možnost navštěvovat volitelné předměty  
jako jsou výtvarné techniky, sborový zpěv a sportovní hry. Aktivní je rovněž 
mediální kroužek, v jehož gesci je i dětská školní televize TV Božka.

Škola má dobře vybavené učebny a další prostory (např. pro školní družinu). 
Některé třídy jsou určené pro výuku určitých předmětů: hudební výchovy, fy-
ziky a chemie, jazyků, dějepisu.  K dispozici jsou dvě počítačové učebny, 
dvě učebny jazyků, odborná pracovna pro výuku výtvarné výchovy, hudebna 
a školní kuchyňka. Pro sportovní vyžití žáků má tělocvičnu a venkovní spor-
toviště s umělou trávou. Pro výuku je využíván i areál školy, kde jsou kromě 
dvou venkovních učeben k dispozici školní pozemky i jezírko s rybami. Zde 
žáci v případě pěkného počasí tráví i velkou přestávku a je tu i koutek pro 
školní družinu,  prolézačka se skluzavkou pro malé děti aj.  

Škola je pedagogickou institucí s certifikátem Rodiče vítáni a to mj. zname-
ná, že se snaží  úzce spolupracovat s rodiči svých žáků.

PaedDr. Václav Hanč, Ph.D.

Poznejte ředitele
Na „ Boženu“  -  Základní školu v ulici 
B. Němcové - jsem nastoupil v roce 1992 
jako učitel  a garant rozšířeného vyučování 
hudební výchovy, které se od toho roku 
začalo realizovat.  Od roku 1994 jsem 
ředitelem školy, jsem zároveň autorem 
koncepce  jejího zaměření. 
Od malička jsem chtěl být učitel, baví mě 
práce s dětmi i dospělými lidmi.  Díky 
vedoucí funkci mohu realizovat nápady, 
jak by se měla škola profilovat, kam má 
směřovat. Těší mne, že si zde mohu budovat 
tým lidí, kteří jsou podobného založení 
a smýšlení jako já. Spolu s mými kolegy 
se stále zamýšlíme nad tím, jak zkvalitnit 
naši výuku a jak dětem zpříjemnit povinnou 
školní docházku. Myslím si, že budování 
dobrého jména školy je běh na dlouhou 
trať, a že se nám to na Boženě daří.  Jako 
zakladatel, umělecký vedoucí a sbormistr 
litoměřického chlapeckého sboru Páni 
kluci se na tom i osobně podílím.

 „Spolu s mými 
kolegy se stále 

zamýšlíme nad tím, jak 
zkvalitnit naši výuku a jak 
dětem zpříjemnit povinnou 

školní docházku.“
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Příspěvkové organizace
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Základní škola U Stadionu
zaměření školy – Škola se dlouhodobě zaměřuje na rozšířenou výuku cizích 
jazyků, matematiky a přírodovědných předmětů.
počet dětí – 505 žáků

Nejvýznamnější akce

Oslava Halloweenu
Jako škola s rozšířenou výukou jazyků jsme se rozhodli oslavit 31. 10. 2016 
Halloween. Veřejnost zná tento svátek jako americkou komerční záležitost, 
my jsme si dali za úkol nejen přijít do školy ve strašidelných maskách, ale 
také jsme se zajímali o vznik svátku, kterému naši keltští předkové říkali 
Samhain.
Hned první hodinu začala každá třída dlabat dýni do celoškolní soutěže. 
Dalším úkolem bylo zpracovat historii vzniku svátku a vytvořit halloween-
ské komiksy a příběhy. Žáci nejvyšších ročníků si pro své mladší spolužáky 
připravili krátké přednášky a scénky o historii svátku. Ti mladší na ně už 
čekali v kostýmech, a když velcí spolužáci do jejich třídy vstoupili, vítali je 
krátkou anglickou básničkou Trick or treat. Za to dostali od velkých spolu-
žáků sladkosti. Poté prvostupňové děti sestavovaly halloweenské menu a vy-
ráběly třírozměrné objekty: strašidelné hrady a pavouky.

Tříkrálová sbírka pro zvířátka
Netradičním způsobem pojala tříkrálovou sbírku školní družina při ZŠ 
U Stadionu. Děti měly možnost celý leden přinášet dobroty pro zvířecí ka-
marády, kteří čekají v útulcích na nové majitele. Do této akce se zapojily 
nejen družinové děti, ale také ostatní žáci školy a díky tomu se nastřádalo 
nemalé množství psího i kočičího krmení, které bylo věnováno útulku pro 
kočky SLUNÍČKO v Dobříni a útulku pro psy v Hněvicích. Paní majitelka útul-
ku SLUNÍČKO přijela osobně poděkovat dětem za dobročinnost a přivezla jim 
ukázat dva kočičí kamarády. 

Celoškolní projekt věnovaný první pomoci a prevenci
Dne 27. 3. 2017 se konal projektový den věnovaný první pomoci a prevenci 
rizikového chování dětí a mládeže. Den jsme zahájili požárním poplachem 
a nástupem všech žáků na nově zrekonstruované školní zahradě, kde zazně-
la hymna školy. Žáci celé dopoledne soutěžili na stanovištích, na kterých 
si ověřovali své dosavadní znalosti a získávali nové informace z  oblasti 
jednotlivých složek integrovaného záchranného systému – učili se zásady 
poskytování první pomoci, prohlédli si hasičskou techniku, viděli stříhání 
vraku auta hydraulickými nůžkami, vyzkoušeli si hašení ohně a dozvěděli se 
principy civilní obrany. Na stanovištích zaměřených na prevenci plnili úko-
ly týkající se bezpečnosti silničního provozu, bezpečného chováni při spor-
tu, diskutovali na téma návykových látek, šikany, kyberšikany a netolismu.

Úspěchy
Matematická olympiáda - 1.místo (okr.kolo - kat. 6.roč.), 1.místo (okr.kolo - 
kat. 9.roč.)
Biologická olympiáda - 1. místo (okr. kolo - kat. 6.+7.roč.)
Olympiáda z českého jazyka - 2. místo (okr.kolo - kat. 8.+9.roč.)
Fyzikální olympiáda - 1. místo/2. místo (okr.kolo/kraj. kolo - kat. 8.+9.roč.)
Náboj Junior - 3.místo - mezinárodní mat.-fyz. soutěž - kat. ZŠ+ vícelet. gymn.
Olympiáda z německého jazyka - 1. místo (okr. kolo - kat. IIA)
Florbal - 1.místo / 4.místo (okr. finále / kraj. finále - kat. st.žáků)
Plavání - 5x 1. místo + 2x 2. místo - okresní finále - kat. ml.+st.žáků
Atletický čtyřboj - 2x 1. místo/4. místo - okresní/krajské finále - kat. st. ž.
Hokejbal - 1.místo (okr. finále - kat. st.žáků)
Basketbal - 1.místo / 3. místo (okr. finále / kraj.finále - kat. st. žákyň)
Malá kopaná - 1.místo (okr. finále - kat. st. žáků)

Mgr. Milan Sluka

Poznejte ředitele
ZŠ U Stadionu jsem začal navštěvovat 
již od roku 1972 (rok po otevření školy), 
a to nejprve jako žáček školou povinný. 
Po svých studiích na pedagogické fakultě 
jsem se v roce 1990 na školu vrátil už 
coby začínající učitel matematiky, fyziky, 
informatiky a jiných předmětů. V roce 
1997 jsem byl jmenován zástupcem 
ředitele školy na ZŠ Máchovy schody. Po 
šesti letech jsem se na ZŠ U Stadionu 
vrátil a působím zde do současnosti na 
pozici ředitele školy. K tomu, aby naše 
škola měla stále dobré jméno a byla 
žádána rodiči pro svou kvalitní výuku, 
je samozřejmě nezbytný dobře fungující 
učitelský sbor, na který se může ředitel 
spolehnout. A ten mám. I z tohoto důvodu 
mi škola poskytuje příjemné pracovní 
prostředí a jsem rád, že je již přes 
čtyřicet let součástí mého života.

 „K tomu, 
aby naše škola 

měla stále dobré 
jméno a byla žádána rodiči 
pro svou kvalitní výuku, je 
nezbytný dobře fungující 

učitelský sbor. 
A ten máme.“
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Základní škola Na Valech
Výroční zpráva ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, za rok 2016
Základní údaje o součástech školy (k 1. čtvrtletí) 

Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu
Přípravná třída 1 15
1. stupeň ZŠ 10 194 21,6
2. stupeň ZŠ 6 136 22,7
Školní družina 4 112 X

Vývoj počtu žáků (vždy ke konci školního roku), včetně přípravné třídy. 

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-  
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

celkem 340 319 289 273 281 283 296 329 345 350
1. stupeň 142 128 130 124 131 147 166 186 194 212
2. stupeň 198 178 159 134 135 121 116 129 136 138

V dubnu 2016 jsme opět obdrželi čestný titul „EKOŠKOLA“.

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem 
je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní 
prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.
Podporujeme informační technologie, jazykovou výuku, osobnostní a sociální 
výchovu, aktivity mimo vyučování, spolupráci s rodiči.

Akce, které škola pořádá, nebo spoluorganizuje: 
Lesní stezka, Hodiny moderní chemie, Den zvířat, Den zdravé výživy, Odpoled-
ne s fairtradem, Den prevence, Týden pomoci, Strašidelná diskotéka, Strašidelný 
den, Valíkova výprava, Světový den Ekoškol, Tvořivé sobotní dopoledne, Projek-
tový den 1.A,  Čertovská diskotéka, Mikuláš, Vodní hry, Bruslení, Čertovské uče-
ní, Kouzlo vánoc, Vánoční jarmark, Den otevřených dveří, Karneval, Sportovní den 
v bazénu, Fórum mladých, Vítání jara, Lední hry, Den Země, Noc s Andersenem, 
Čarodějnický rej, Ples SRPDŠ Koliba, Ukliďme město, Procházka po Zemi, Den bez 
úrazu, Den dětí, Valíkova neděle, Vysvědčení pro 9. ročník

Školní soutěže: 

přespolní běh, skok vysoký, přehazovaná starší dívky, O nejkrásnějšího maz-
líčka,  Sběr papíru, Sběr PET lahví, olympiády, Klokan, Klokánek

Investice do oprav, práce v budovách:

obnova nábytku v kabinetech, výměna dvou nových tabulí, doplnění šatních 
skříněk, vymalování přízemí hlavní budovy. Oprava venkovní fasády budovy 
do výšky 3m, oprava vstupního schodiště, výměna vjezdové brány do dvora 
a zabudování termostatů a nových hlavic u topení do tříd.

Příspěvkové organizace

Mgr. Petr Klupák

Poznejte ředitele
Na pozici ředitele ZŠ Na Valech 
53 jsem nastoupil v červenci 
2015. Dříve jsem pracoval jako 
učitel na litoměřickém gymnáziu.  
Současná práce mne velmi motivuje 
v mnoha směrech. Pozice ředitele 
školy v sobě zahrnuje jak zvládání 
manažerských funkcí, tak vedení 
lidí, vztahy s veřejností. Nezbytná 
je znalost legislativy.  Je třeba se 
neustále zdokonalovat v efektivní 
komunikaci, rozvíjet týmovou práci 
a umět řešit vzniklé problémy či 
konflikty. Právě proto není tato 
práce monotónní a mám možnost se 
neustále rozvíjet. Volný čas trávím 
s rodinou a aktivně se věnuji sportu, 
především fotbalu, i na pozici 
rozhodčího ČFL a divize.

„Podporujeme 
informační 

technologie, jazykovou 
výuku, osobnostní a sociální 

výchovu, aktivity 
mimo vyučování 

a spolupráci 
s rodiči.“
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Základní umělecká škola
byla zřízena Městem Litoměřice ke dni 1. 1. 1995. Škola má právní subjekti-
vitu a hospodaří jako příspěvková organizace. IČ organizace je 467 73 410. Ve 
vedení školy je od roku 2013 ředitelka Mgr. Dominika Valešková.

Ve školním roce 2015-2016 studovalo v ZUŠ 914 žáků, od 1. září 2016 se 
zvýšil počet žáků na 986. 
Škola poskytuje umělecké vzdělávání ve všech uměleckých oborech – hudebním 
(619 žáků), výtvarném (178 žáků), literárně dramatickém (114 žáků) a tanečním 
(75 žáků). Výuka probíhá ve školních budovách: Masarykova 46 (hudební obor, 
ředitelství, kancelář), Masarykova 44 (hudební obor) Masarykova 44 „Minimax“ 
(hudební obor, literárně-dramatický obor), Masarykova 35 (výtvarný obor, hudeb-
ní obor), Dům kultury Na Valech 2028 (taneční obor). Pro zpřístupnění základ-
ního uměleckého vzdělávání pro žáky z přilehlých obcí Litoměřic probíhá výuka 
hudebního oboru také na pobočkách školy v Úštěku, Bohušovicích nad Ohří, Te-
rezíně, Liběšicích a Žalhosticích.
Činnost školy zajišťuje celkem 47 pracovníků, 42 pedagogů a 5 nepedagogic-
kých pracovníků. 

Každoročně má škola úspěšné žáky u přijímacího řízení na umělecké školy. V roce 
2016 byla přijata jedna žákyně ke studiu hry na klavír na hudební konzervatoři, 
2 žáci na konzervatoř v hudebně dramatickém oboru, 6 žáků na umělecké školy 
s výtvarným zaměřením.  
V  krajských kolech soutěží vyhlášených MŠMT získalo 15 žáků školy 1. místo 
v komorní hře, 2 žáci 3. místo ve hře na akordeon a jeden žák 2. místo ve hře na 
keyboard. Žáci se zapojili i do dalších významných soutěží - Písňové soutěže 
B. Martinů v Praze (3. místo), soutěže Beethovenovy Teplice, kterou vyhlašuje 
Konzervatoř v Teplicích (2 žáci 2. místo, 1 žák 3. místo, 1 žák čestné uznání).  
V dubnu 2016 uspořádala škola pro své žáky vlastní soutěž „Malý velký Moza-
rt“, které se zúčastnilo 45 soutěžících ve věku od 7 do 17 let. 

Během roku 2016 uspořádal hudební obor mnoho vlastních akcí - 10 veřejných kon-
certů, 6 koncertů orchestrů, 2 varhanní koncerty, 16 výchovných koncertů žáků ZUŠ 
Litoměřice pro jiné školy, 8 koncertů pro seniory, 21 vystoupení na akcích pořáda-
ných jinou organizací. Na pobočkách školy se uskutečnilo 6 koncertů. 8 koncertů 
měly přípravné pěvecké sbory.
Pro stálé zvyšování kvality je významná spolupráce s konzervatořemi - Konzervatoří 
Teplice, Konzervatoří J. Ježka a Taneční konzervatoří Praha.
Mezi mimořádné projekty hudebního oboru ZUŠ Litoměřice patřil v roce 2016 nesou-
těžní klavírní festival „Okouzleni klavírem“, kterého se zúčastnilo 90 žáků z jede-
nácti základních uměleckých škol Ústeckého kraje.
V rámci Litoměřického kulturního léta 2016 se v červnu 2016 uskutečnil v prosto-
rách školní zahrady druhý ročník „Zahrady orchestrů“, přehlídky orchestrů, souborů 
i sólistů hudebního oboru.
Jedinečnou událostí roku 2016 byla účast žáků ZUŠ Litoměřice na projektu České 
filharmonie a Asociace ZUŠ, díky kterému žákyně violoncellové třídy mohly zahrát 
na slavnostním koncertě v Rudolfinu pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.
Velmi bohatá je činnost literárně dramatického oboru, jehož žáci se úspěšně účast-
ní soutěží (8 oceněných žáků v okresních kolech a 3 postupy do krajského kola). 
Žáci LDO se zúčastnili 4 divadelních přehlídek, realizovali 2 reprízy, 3 premiéry, 
5 společných projektů s hudebním a tanečním oborem, 8x se podíleli na programu 
akcí dalších organizací. Uspořádali Divadelní piknik, což je přehlídka skupinových 
i sólových vystoupení žáků. 
Výtvarný obor připravil během roku 2 výstavy v kině Máj v Litoměřicích a velkou sou-
hrnnou výstavu v prostorách Knihovny K. H. Máchy v Litoměřicích. Průběžně během 
školního roku jsou výtvarné práce žáků vystavovány a průběžně obměňovány v Měst-
ské nemocnici Litoměřice a v čekárnách lékařských ordinací.
Taneční obor v roce 2016 působil teprve druhým rokem. Připravil velmi zajímavá 
vystoupení spolu s žáky literárně dramatického oboru v Divadle K. H. Máchy v Lito-
měřicích. Žáci vystoupili také na představení s Tanečním centrem Praha v Divadle 
K. H. Máchy.

Mgr. Dominika Valešková
Poznejte ředitelku
Vedení základní umělecké školy jsem 
se ujala v roce 2013. Péči o mladou 
generaci považuji za úžasné poslání 
a nádhernou práci. Mnoho let jsem 
působila jako středoškolská učitelka, 
věnovala se vedení pěveckých sborů 
a flétnového souboru. Se svými kolegy 
se snažím vytvářet podmínky pro 
umělecké vzdělávání tisícovky žáků 
v hudebním, výtvarném, literárně 
dramatickém a tanečním oboru. Vedle 
kvalitní výuky nabízíme žákům mnoho 
akcí, koncertů, výstav, představení 
i mezioborových projektů. Škola je dle 
mého názoru významným místem pro 
rozvoj kulturního života města i okolí 
a zároveň místem, kde se nejenom žáci 
cítí dobře a kam se rádi vracejí.

 „Škola je 
významným místem 

pro rozvoj kulturního 
života města i okolí a zároveň 

místem, kde se nejenom 
žáci cítí dobře a kam 

se rádi vracejí.“

Příspěvkové organizace
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Městská policie
Obecní policie je orgánem obce, který se řídí zákonem č. 553/ 1991 Sb.  
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku 
a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona zejména: 

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití

dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem dohledu na 
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku 
a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním 
zákonem činí opatření k jeho obnovení

se podílí na prevenci kriminality v obci

provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci

odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je 
v působnosti obce

poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na 
požádání údaje o obecní policii.

 

Hlavní úkoly činnosti Městské policie v Litoměřicích 

v oblasti veřejného pořádku zabezpečování místních záležitostí v teritoriu 
města Litoměřice - ochrana bezpečnosti osob a majetku, zabezpečení objektů 
na pult centralizované ochrany, zákrokové opatření PCO

prevence kriminality, dopravní problematika, získávání poznatků k trestné 
činnosti

dohled na dodržování obecně závazných právních předpisů u fyzických 
a právnických osob - bezpečnostní orgán města, který dohlíží nejen 
nad pořádkem a zákonností v širším měřítku, ale musí pracovat pro 
společenský zájem všech slušných spoluobčanů, musí být schopen okamžité 
reakce i v situacích mimořádných či krizových.

  

Ostatní činnost: 
spolupráce městské policie a Policie ČR Obvodní oddělení Litoměřice

projednávání stížností, případně předávání informací ke stížnostem občanů

dopravně-bezpečnostní akce - preventivní činnost, besedy na ZŠ, apod. 

asistence při čištění komunikací (odtahy) - kontroly BESIPu (zákazy stání, 
zastavení, stání na zeleni apod.) -kontroly záborů veřejného prostranství 
(reklamní „áčka“, kontejnery, stavební materiál) - kontroly vyhrazených 
parkovišť ( pro invalidy, předplacené karty) - kontroly psů (zakázané lokality: 
Jiráskovy sady, pískoviště) - kontroly placených zón parkování - pevné 
stanoviště v závadových lokalitách - přechody pro chodce

prověřování signálů z pultu centrální ochrany a kódování objektů MÚ

prověřování (telefonických) oznámení občanů, kontroly veřejného pořádku 
(černé skládky, pálení odpadů, hluk), konání nápravy komunikačních závad 
(poškozené dopravní značení, propadlé vozovky a chodníky, v zimním období 
závady ve sjízdnosti a schůdnosti vozovek a chodníků), odchyt toulavých 
zvířat

Kamerový systém ve městě - jedná se o monitorování vybraných lokalit a vy-
tvoření preventivního bezpečnostního prvku.
  
„Senior v tísni“ - projekt, který je určen pro rizikovou skupinu lidí, kteří 
se ocitají v ohrožení života pro dlouhodobou nemoc nebo závažný zdravotní 
stav. Jedná se o spolupráci městské policie, RZS, HZS pro okamžitou pomoc 
ohroženého člověka, který se ocitne v nouzi (zdravotní hledisko, bezpečnost-
ní hledisko) 

Ivan Králik

Poznejte velitele
Narodil jsem se v roce 1959 u Ústí 
nad Labem, od svých dvou let 
žiju v Litoměřicích. Vystudoval 
jsem střední průmyslovou školu 
v Duchcově. U Městské policie v 
Litoměřicích pracuji od roku 1991. 
Má práce mě naplňuje, zvláště 
když mohu pomoci lidem v těžkých 
situacích.  Mezi moje záliby, na 
které mi nezbývá moc času, patří 
cyklistika, lyžování, snowkiting, 
rybaření a cestování.

„Tato práce 
nás naplňuje, když 

můžeme pomoci lidem 
v těžkých životních 

situacích.“
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Městská policie
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Lokalizace hlídek - pro nepřetržitý přehled o pohybu jednotlivých hlídek

Okrsková služba - je v poslední době hodně upřednostňovaná metoda k posí-
lení prevence kriminality. 

Akce zabezpečované městskou policií v roce 2016 

Městská policie se podílela v roce 2016 na zabezpečení průběhu akcí kona-
ných v teritoriu města 

Záchranářské zabezpečení na Labi dětského závodu „Litoměřický Tomík“

Dopravní a bezpečnostní zabezpečení „Závodu míru juniorů“

Zajištění veřejného pořádku a dopravní situace při výstavách pořádaných 
v areálu Zahrady Čech

Dopravně-bezpečnostní zabezpečení cyklistického závodu „Litoměřická 
dlažba“

Dopravní zabezpečení akce „Vinařské Litoměřice“

Záchranářské zabezpečení na Labi v průběhu „Veslařské regaty“

Dopravní a bezpečnostní zabezpečení akce „Pivní slavnosti“

Dopravní a bezpečnostní zabezpečení akce „Vinobraní“

Dopravní a bezpečnostní zabezpečení cyklistického závodu „NTB Tour“

Bezpečnostní zabezpečení fotbalového utkání: Litoměřice - Baník Ostrava

Zajištění preventivních bezpečnostně-dopravních akcí na dopravním hřišti 
a ve školkách na území města - „Bezpečná cesta do školy“, „Den IZS“, „Den 
policie“.

V roce 2016 došlo u městské police k rozšíření kamerového systému o dvě 
kamery, které byly instalovány na autobusovém nádraží a na křižovatce ulic 
Želetická a Mlékojedská.
Dále byla zahájena příprava na přechod na nový informační program pro práci 
městské policie.

Statistické údaje:
počet přestupků projednaných v blokovém řízení  - 2581 
počet podezření ze spáchání přestupků oznámených přísl. orgánům - 107
výše pokut uložených v blokovém řízení - 997 700 Kč

jsou Litoměřice

MĚSTSKÁ POLICIE

JE ZDRAVÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD

TURISTICKÉ CENTRUM

JE HISTORIE

BIKE-SHARE

FREE-WI-FI ZAHRADA ČECH

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ
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Významné události 2016

Vydalo město Litoměřice v roce 2017, grafika Tomáš Sarnovský

Zahrada Čech 
oslavila 40. ročník

Nové stroje v TSM 
Litoměřice

Litoměřické 
kulturní léto

Revitalizace 
sídliště Pokratice

Znovu otevření 
Tyršova mostu

Lanovka zpestřila 
hřiště na úpatí 

Mostné hory
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