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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 galerie, muzea, 
divadlo, kino, 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 2019: 24 249
Katastrální výměra: 17,99 km²
Zeměpisné souřadnice: 50°32“ s. š.,  
 14°7'55“ v. d.
Nadmořská výška: 163 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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Významné události 2019

Starosta města

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Zdravé město Litoměřice a místní Agenda 21

Odbor územního rozvoje

Útvar kontroly a interního auditu

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO

Mateřská škola Litoměřice

Technické služby města

Městská policie

Orgány města - vedení, zastupitelstvo

Odbor komunikace, marketingu a cest. ruchu

Odbor správy nemovitého majetku města

Odbor životního prostředí

Útvar personální a mzdový

Dům dětí a mládeže Rozmarýn

Nemocnice Litoměřice, a.s.

Základní škola Havlíčkova

Základní škola Ladova

Základní škola Boženy Němcové

Základní škola U Stadionu

Základní škola Na Valech

Základní umělecká škola

Významné události 2019

Tajemník

Odbor kancelář starosty a tajemníka

Odbor správní

Obecní živnostenský úřad

Útvar obrany a krizového řízení

Centrální školní jídelna Litoměřice

Městská kulturní zařízení

Masarykova základní škola

Ekonomický odbor

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

Stavební úřad

SMART CITY Litoměřice

Knihovna K. H. Máchy

Městská sportovní zařízení

Zahrada Čech
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Slovo starosty

Rok 2019 byl pro Litoměřice v mnoha ohledech naprosto výjimečný. Pojďme si jej 
krátce připomenout. 

Jako první město v republice jsme mimo termín konání voleb úspěšně zvládli 
referendum o budoucnosti litoměřické nemocnice. 
Jeho výsledek – převést nemocnici pouze 
veřejnoprávnímu subjektu – nám dal silný 
mandát k zahájení jednání o převodu nemocnice 
do konsorcia páteřních nemocnic sdružených 
v Krajské zdravotní, a.s. A poskytnout jí tak co 
nejdříve dostatečně silné personální a fi nanční 
zázemí, které město s výrazně nižším rozpočtem 
z podstaty věci nemůže.

Krok kupředu jsme učinili v případě geotermálního 
projektu. Za účasti mnoha vědců jsme otevřeli 
v Jiříkových kasárnách Centrum pro výzkum 
geotermální energie. V kasárnách pod Radobýlem 
jsme zase zahájili rekonstrukci jednoho 
z prázdných objektů pro podnikatelské využití. 
Do ulic vyjely nové autobusy městské dopravy. 
Máme čtyři linky místo původních dvou a pět 
nově umístěných zastávek. MAD je nadále zdarma, počet cestujících narostl, což 
z hlediska koncentrace zplodin pocházejících z dopravy je pro naše město skvělá 
zpráva.  Podporujeme i cyklisty, proto jsme jim umožnili obousměrný průjezd 
některými jednosměrnými ulicemi. Pokud se novinka osvědčí, míst přibude. Opravili 
jsme další komunikace (v ul. Alšova, Hálkova, Turgeněvova, Květinová, Rooseveltova, 
Havlíčkova a Družstevní) a chodníky (u Družby, na Březinově cestě apod.). Dokončili 
jsme komunikaci a dešťovou kanalizaci v ulici Jarní. Celý rok jsme završili úspěšnou 
rekonstrukcí levé zadní části pivovaru tak, aby zde v roce 2020 mohla být obnovena 
výroba piva. 

Opravujeme i objekty nacházející se v majetku města. ZŠ B. Němcové má nový 
venkovní výtah, nový povrch sportoviště a opravený dvorní trakt, včetně venkovní 
učebny. Zateplili jsme MŠ v Mládežnické ulice, čímž jsme završili proces zateplování 
objektů mateřinek. Tak bych mohl v investicích pokračovat jmenováním celé řady 
projektů. Ale není vše jen o penězích. 

Předně rok 2019 se nesl ve znamení oslav 800. výročí města. Byl jsem pyšný při 
pohledu na stovky lidí, které se zapojily do společného průvodu Litoměřičanů. 
Potěšil mě zápis do České knihy rekordů o nejpočetnější společný přípitek vínem na 
Mírovém náměstí. Bylo v rámci Městských slavností úžasné sledovat um a šikovnost 
žáků našich základních škol, dovednosti sborů, ochotníků, ale i místních umělců 
a kapel. Do Litoměřic jsme nezvali za statisíce korun umělce zvučných jmen, protože 
v Litoměřicích žijí stovky šikovných lidí, kteří se do organizace oslav společně 
s městem rádi zapojili. 

Věřím, že na dalším rozvoji Litoměřic budeme pracovat – a to společně. Což bylo ostatně 
i poselství závěrečné části vydařeného videomappingu promítaného v duchu osmi století 
příběhů na budovu radnice.

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 páté 
volební období a nově se na rozvoji města 
podílím i jako senátor. 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 67 lety narodil a které mám rád. 
Rád se potkávám s jeho obyvateli a těší mě 
úspěch každého z vás...

ladislav.chlupac@litomerice.cz

Rok 2019 byl pro 
Litoměřice v mnoha 

ohledech naprosto výjimečný. 
Věřím, že na dalším rozvoji 

budeme pracovat – a to 
společně.

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

Rok 2019 byl Rokem oslav 
800. výročí města Litoměřice

Jako první město v Ústeckém kraji 
jsme nabídli službu pro samostatně žijící 
seniory. Mimořádný projekt „Seniorská 
obálka“ pomáhá záchranářům v péči o seniory 
v nepříznivé situaci; Poděkovali jsme více jak třem 
desítkám dobrovolníků, neboť si vážíme jejich práce; 
Národní sítí Zdravých měst České republiky jsme byli 
nominováni na ocenění the Age Management Excellence 
Award; Pustili jsme se do restaurování - v dnešním průjezdu 
radnice bylo prokázáno, že se pod vrstvou nátěrů a štuků 
nacházejí původní kletované povrchy s barevnou malovanou 
dekorativní úpravou; 

Spustili jsme již posedmé pro litoměřické seniory starší 60 let kampaň 
„Místa přátelská seniorům“; Realizujeme HR inspirativní setkání na radnici; 
Podporujeme projekt dobrovolnictví ve veřejné správě;  S pomocí CZECHDESIGN 
jsme hledali nový vizuální styl města; Již potřetí jsme vydali naši výroční zprávu, 
zpracovali jsme ji interaktivně a zajímavou formou jsme nabídli ucelený přehled 
výsledků práce odborů městského úřadu, městské policie a příspěvkových organizací 
za rok 2018; I přes nepříznivé počasí se uskutečnila v Jiráskových sadech férová 
snídaně; Rytmické zvuky afrických bubnů znovu rozduněly park Václava Havla na již 
osmém ročníku afrického festivalu Dun Dun. 

Od 1. července jsme sjednotili otevírací doby na všech odborech a útvarech; 
Zopakovali jsme unikátní projekt pro děti procházející evidencí oddělení sociálně 
právní ochrany dětí (OSPOD a připravili  prázdninový pobyt pro dvacet školáků, jejichž 
rodiče si letní tábor nemohou fi nančně dovolit; podpořili jsme akci: „Cyklo-běh za 
Českou republiku bez drog“, který měl zastávku u nás v Litoměřicích. Dvanáctidenní 
trasa dlouhá 1100 kilometrů propojila celkem 39 českých a moravských měst. Cílem 
organizátorů je osvětou snížit výskyt drog ve společnosti a upozornit na drogovou 
negramotnost u dětí a mládeže; Zrealizovali jsme pro naše kolegyně a kolegy náš 
první charitativní Rodinný den aneb Setkání všech našich zaměstnanců s dětmi 
(vnoučaty) i bez;  Zkoušíme „dog friendly offi ce“; 

Výtěžek ve výši 52 tisíc korun přinesl obětem popálení festival ohně Incendio. 
Vybraná částka putovala z části nadaci Popálky a z části litoměřickému chlapci 
Zdendovi, který minulé léto utrpěl při nehodě popáleniny na 85 procentech těla. Peníze 
pocházejí z části ze vstupného, částečně ze sbírky mezi zaměstnanci městského 
úřadu, kterým se podařilo vybrat 14,5 tisíce korun; Zaměstnanci Městského úřadu v 
Litoměřicích opět přišli do práce v papučích. Připojili jsme se, stejně jako v loňském 
roce, k Papučovému dni, který odstartoval národní Týden pro mobilní hospice; Stáli 
jsme u zrodu projektu Portabo, digitální datové platformy Ústeckého kraje; Již druhý 

Tajemník městského úřadu

V personální práci 
hledáme různé cesty, jak 

a čím obdarovat a podpořit to 
nejdůležitější, co máme: 

člověka. 

WEB
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ročník GIS OUTDOOR FÓRA se uskutečnil na výstavišti Zahrada Čech. Pořádán byl 
Ústeckým krajem ve spolupráci s městem Litoměřice. Tentokrát se většina programu 
točila kolem tématu digitálně-technických map, které budou kraje povinné vytvořit do 
roku 2023; 

Celkem 12 819 km - to je vzdálenost, kterou společnými silami najeli zaměstnanci 
Městského úřadu v Litoměřicích, jež se zapojili do kampaně „Úředník na kole“. Objeli 
jsme tak pomyslně 5x dokola celou Českou republiku nebo také třetinu rovníku. 
V rámci tohoto setkání jsme představili i získaný certifikát: „Zlatý cyklozaměstnavatel“, 
který jsme obdrželi od Nadace Partnerství; Městský úřad dává knihám druhou šanci, 
v budovách úřadu jsou nyní k dispozici čtyři knihovničky s knihami, které zde tak 
dostávají svou druhou šanci; Město Litoměřice se jako první město připojilo svým 
podpisem pod „Chartu diverzity Česká republika“. Vyjádřilo tím souhlas s principy 
charty, které umožňují všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně 
rozvinout jejich osobní potenciál; 

V Litoměřicích se konala konference na téma zeleně ve městech: „Zeleň v obcích 
a městech Ústeckého kraje“. Akce byla primárně určena zástupcům měst a obcím 
Ústeckého kraje; Zvládli jsme připravit a zorganizovat první referendum! Jsme 
prvním městem v České republice, kde bylo referendum úspěšné, ačkoliv se nekonalo 
v souběhu s jinými volbami; Slova díků si v litoměřickém hradu vyslechlo třináct 
„Srdcařů“ a zástupci tří nejkrásnějších provozoven. „Srdcaři“, místní podnikatelé, byli 
v rámci druhého ročníku ankety „Srdcař Litoměřic“ oceněni za nezištné aktivity, které 
odvedli ve prospěch města a jeho obyvatel; 

Získali jsme plno ocenění:

Zlatou příčku městský úřad obsadil v soutěži „Cena personalistů za nejlepší HR projekt 
roku 2019“, druhé místo pak vybojoval v soutěži „Cena hejtmana Ústeckého kraje 
za společenskou odpovědnost“, a to v kategorii „Veřejný sektor - obce s rozšířenou 
působností“.  Revitalizace Palachovy ulice v Litoměřicích získala druhé místo v 
soutěži Stavba Ústeckého kraje 2018. Získali jsme ocenění za službu pro neslyšící, 
a to hned první místo v krajském kole soutěže Zlatý Erb za nejlepší elektronickou 
službu, kterou je „Tichá linka“, a dvě stříbrné „medaile“ -  za elektronickou službu 
Utility report (služba pro stavebníky) a webové stránky města Litoměřice. Dosáhli 
jsme obrovského úspěchu, a to z hlediska hodnocení kvality veřejné správy, a to jak v 
krajském, tak celorepublikovém měřítku. Nejprve jsme obhájili první místo v soutěži 
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„Přívětivý úřad Ústeckého kraje 2019“, následně jsme zvítězili i v rámci České republiky. 
Dostali jsme se do finálové osmičky v soutěži „Investičně atraktivní region 2018“ z 25 
projektů zaměřených na podporu podnikatelského prostředí.
V personální práci hledáme různé cesty, jak a čím obdarovat a podpořit to nejdůležitější ,co 
máme: člověka. 

Zřídili jsme pro zaměstnance SOS - poradenskou a asistenční linku. Dokončili jsme inovaci 
v našich benefitech a motivačních nástrojích. Máme zajímavé portfolio: 5 dnů rekondičního 
volna (sick days), možnost home office (pro vybrané pozice dle náplně práce), prorodinné 
dny, rodinný charitativní den, možnost individuální úpravy pracovní doby a další. Mezi 
benefity v rámci „sociálního fondu“ máme tzv. osobní konto (Gallery beta), příspěvek na 
penzijní připojištění, odměnu u příležitosti pracovního i životního výročí a další. V neposlední 
řadě i příspěvek na stravování prostřednictvím eStravenky. Další podporou je vzdělávání a 
vytváření lepších pracovních podmínek. Podporujeme aktivity týkající se dobrovolnictví. 
Nově poskytujeme příspěvek při narození dítěte zaměstnance/zaměstnankyně města, 
a uspořádali jsem již tradiční Vánoční setkání zaměstnanců v prostorech litoměřického 
hradu. 

Děkuji Vám všem.
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Orgány města - vedení města, rada, zastupitelstvo
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Ladislav Chlupáč
Starosta města Litoměřice

info
Lukas Wünsch

2. místostarosta, člen RM
infoKarel Krejza

1. místostarosta, člen RM info
Václav Červín

3. místostarosta, člen RM

infoPetr Hošek
Severočeši.cz, člen RM info

Radek Lončák
ODS, člen RM info

Petr Klupák
ODS

infoJiří Skřivánek
Severočeši.cz

infoJosef Douša
ANO

infoLeoš Vysoudil
ODS

infoIvo Elman
ODS

infoPetr Hermann
Sport a Zdraví

infoPetr Kubec
ODS

infoFilip Hrbek
ODS

infoJaroslav Růžička
KSČM

infoMiroslav Jenček
KSČM

infoAleš Stibal
Piráti

infoRoman Kozák
ODS
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

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 fi nancování 
podnikatelské sféry. Na městském 
úřadě vedu ekonomický odbor a mám na 
starosti dohled nad fi nancováním 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 fi nancí“ je snaha o dlouhodobě 
zdravé hospodaření města. Přes fi nance 
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. 

MĚSTSKÝ ÚŘAD

 „Ráda napomáhám dalšímu rozvoji 
Litoměřic, které považuji za jedno z 

nejkrásnějších a nejpříjemnějších měst v 
naší republice.“

Ekonomický odbor
Ekonomický odbor souhrnem zajišťuje v podstatě „veškerý fi nanční 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 fi nanční výkazy o hospodaření města 
a zajišťuje jejich předávání příslušným nadřízeným orgánům (Krajský úřad Ústeckého 
kraje)

provádí rozborovou činnost pro vedení města, Radu města a Zastupitelstvo města

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 během roku, rozpočtový výhled a 
závěrečné účty za jednotlivé roky.

Co proběhlo v roce 2019
- Provedena aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2021 

s ohledem na aktuálně připravované projekty města s vazbou na strategický plán 
města

Místní poplatky
Odbor odpovídá za správu a výběr těchto místních poplatků: 
• poplatek za komunální odpad
• poplatek ze psy
• 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 fi nancí 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 zveřejňujeme 
tytéž základní informace zjednodušenou formou.

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).
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

Ekonomický odbor

Příjmy a výdaje rozpočtu roku 2019

Rozpočet města Litoměřice na rok 2019 byl schválen jako schodkový - výdaje vyšší 
než příjmy o 47 mil. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu souvisel s investicemi města. 
Ke krytí tohoto rozdílu měly být použity vlastní finance města. 
V průběhu roku 2019 došlo ke zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu – v důsledku těchto 
změn skončil rozpočet roku 2019 přebytkem - výdaje vyšší než příjmy o cca 1 mil. Kč 
(zejména z důvodu přesunu investic v částce cca 30 mil. Kč do rozpočtu roku 2020 a 
přijetím mimořádné investiční dotace 9 mil. Kč v závěru roku).

Příjmy a výdaje rozpočtu a jejich saldo (rozdíl) za rok  2019  v tis. Kč

rozpočet 2019 schválený skutečnost změna změna v %

PŘÍJMY CELKEM, z toho 559 135 606 390 +47 255 +8

daňové příjmy 428 350 429 715 + 1 365 +0

nedaňové příjmy 36 693 50 690 +13 997 +38

kapitálové příjmy 5 637 12 268 +6 631 +118

přijaté dotace 88 455 113 717 +25 262 +28

VÝDAJE CELKEM, z toho 606 002 605 472 - 530 +0

běžné výdaje 503 530 511 756 +8 226 +2

kapitálové výdaje 102 472 93 716 -8 756 -9

rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE -46 867 + 918 +47 785
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příjmy celkem výdaje celkem rozdíl příjmů a výdajů
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

Ekonomický odbor
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Příjmy rozpočtu 2019 podle tříd
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Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu 2019 (saldo rozpočtu)

Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet:

Běžný (provozní) rozpočet přebytek: + 49 mil. Kč

Běžné příjmy a běžné provozní dotace 561 mil. Kč
Běžné výdaje 512 mil. Kč

Kapitálový (investiční) rozpočet schodek: -48 mil. Kč

Kapitálové příjmy a kapitálové dotace 46 mil. Kč
Kapitálové (investiční) výdaje 94 mil. Kč 

CELKEM přebytek: +1 mil. Kč

Z těchto údajů je tedy zřejmé, že i v roce 2019 byla dodržena základní zásada nezbytná 
pro dlouhodobé zdravé hospodaření města – přebytkový běžný rozpočet vytvářející 
zdroje, které je možné spolu s úsporami použít k dalšímu rozvoji města.

PŘÍJMY

Celkové příjmy za rok 2019 dosáhly výše 606 mil. Kč, z toho v členění podle tříd:

daňové příjmy (daně a poplatky) 430 mil. Kč (71 %)
nedaňové příjmy (pronájmy, parkovné, ..) 51 mil.  Kč (8 %)
kapitálové příjmy (prodeje nemovitostí a pozemků) 12 mil.  Kč (2 %)
přijaté dotace 113 mil. Kč (19 %)

Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2019 ke zvýšení příjmů o 47 mil. Kč (+ 
8 %) – v členění dle jednotlivých tříd příjmů takto:
 
daňové příjmy (daně a poplatky) + 1 mil. Kč (+ 0 %)
nedaňové příjmy + 14 mil.  Kč (+ 38 %)
kapitálové příjmy    + 7 mil.  Kč (+118 %)
přijaté dotace  + 25 mil. Kč (+ 28 %)
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Ekonomický odbor

Daňové příjmy 
Skutečnost oproti schválenému rozpočtu + 1,4 mil. Kč, z toho
daně  + 4,5 mil. Kč

nejvýznamnější změny:
daň z přidané hodnoty +7 mil. Kč 
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnanci)   - 3 mil. Kč 
daň z příjmů právnických osob +2 mil. Kč 

poplatky -3,1 mil. Kč 
nejvýznamnější změny:
daň z hazardních her -  5,9 mil. Kč 
správní poplatky + 0,7 mil. Kč 
zábor veřejného prostranství + 0,7 mil. Kč 

Nedaňové příjmy
Skutečnost oproti schválenému rozpočtu + 14 mil. Kč

nejvýznamnější nárůsty:
vratky příspěvků od příspěvkových organizací + 2,7 mil. Kč 
sankční platby +    2 mil. Kč 
příjmy z parkovného + 2,8 mil. Kč
dotační projekty vykazované jako nedaňové příjmy +    5 mil. Kč

Kapitálové příjmy
Skutečnost oproti schválenému rozpočtu     +7 mil. Kč 
V průběhu roku 2019 došlo k prodejům dalších nemovitostí.

Přijaté dotace 
Skutečnost oproti schválenému rozpočtu     + 25 mil. Kč
Poměrně značný nárůst je způsoben tím, že dotace jsou do rozpočtu zapojovány  
postupně během roku (provozní dotace slouží zejména ke krytí výdajů na výkon 
přenesené působnosti státu). Dále se jedná o dotace na konkrétní projekty (ze 
státního rozpočtu, případně z fondů EU). 

VÝDAJE

Skutečné výdaje za rok 2019 dosáhly výše  605 mil. Kč, z toho v členění podle tříd:

běžné výdaje (provoz města a úřadu) 512 mil. Kč (85 %)
kapitálové výdaje (investice) 93 mil. Kč (15 %)
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Ekonomický odbor

Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2019 ke snížení výdajů o 0,5 mil. Kč 
(+ 0 %) – v členění dle jednotlivých tříd výdajů takto:
  
běžné výdaje (provoz města a úřadu)            + 8,2 mil. Kč (+ 2 %)
kapitálové výdaje (investice) -8,7 mil. Kč (-9 %)

Běžné výdaje 
Při schválení rozpočtu na rok 2019 činily běžné výdaje částku cca 504 mil. Kč. 
V průběhu roku 2019 došlo k nárůstu o cca 8 mil. Kč na konečnou výši 512 mil. Kč 
(v převážné míře se jednalo o výdaje vykompenzované zároveň na straně příjmů 
běžnými dotacemi, do rozpočtu promítáno postupně v průběhu roku. Další zvýšení 
běžných výdajů představovaly opravy majetku města (jednalo se o akce realizované 
v průběhu roku, které nebyly součástí schváleného rozpočtu běžných výdajů). 
U běžných provozních výdajů na chod města a úřadu nedošlo v průběhu roku k 
zásadním změnám.  
 
Kapitálové výdaje 
Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byly obsaženy kapitálové výdaje ve výši cca 102 
mil. Kč. U některých akcí došlo k jejich přesunu do roku 2020, takže  konečná výše 
činila cca 94 mil. Kč.

Největší investiční akce roku 2019:

Akce financované pouze z vlastních zdrojů města:

• MŠ Mládežnická – zateplení objektu -  3,6 mil. Kč 
• Městská sportovní zařízení – rolba zimní stadion -  3,5 mil. Kč 
• Centrum Srdíčko – zateplení objektu -  6,1 mil. Kč 
• Rekonstrukce ulice Jarní – 6 mil. Kč

Dotační akce se spoluúčastí z vlastních zdrojů města:

• Knihovna K.H. Máchy - vzduchotechnika – akce celkem 4,4 mil. Kč (z toho 
dotace z EU 2,6 mil. Kč, podíl města 1,8 mil. Kč) 

• ZŠ B. Němcové - výtah – akce celkem 3,5 mil. Kč (z toho dotace z EU 3,3 mil. Kč, 
podíl města 0,2 mil. Kč) 

• Technické služby  – 2 kropící vozy –  5,6 mil. Kč (plně hrazeno z dotace, resp. 
příspěvku dle atomového zákona, tj. bez finanční spoluúčasti města) 

• Pivovar – rekonstrukce budovy pro potřeby minipivovaru – akce celkem 22 mil. 
Kč (z toho dotace z MPO 12 mil. Kč, podíl města 10 mil. Kč) 

• Sídliště Pokratice – IV. etapa – regenerace veřejného prostranství – akce 
celkem 13,5 mil. Kč (z toho dotace ze SFŽP 6 mil. Kč, podíl města 7,5 mil. Kč)) 

• 
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85 %

Výdaje rozpočtu 2019 podle tříd
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Ekonomický odbor

Financování v roce 2019:
Město Litoměřice hospodařilo i v roce 2019 bez cizích zdrojů (úvěrů), a pokračovalo tak 
v dlouhodobém  trendu téměř nulové zadluženosti. 

K  31.12. 2019 činila výše fi nančních prostředků na účtech města částku 169 mil. Kč. 
(včetně zůstatku mimořádné dotace z jaderného účtu ve výši 41 mil. Kč).

Peněžní prostředky na účtech města v letech 2014 - 2019 v tis. Kč.

rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019

zůstatky na 
účtech

134 646 149 633 136 333 179 455 167 943 169 075

2014 2016 20172015 2018 2019

180 000

Vývoj zůstatků fi nancí na účtech města v letech 2014 - 2019 v tis. Kč
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140 000
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Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu v letech 2014 - 2019 v tis. Kč
rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PŘÍJMY (P) 512 590 567 008 467 306 561 525 563 455 606 390

VÝDAJE (V) 512 201 552 423 481 973 518 072 574 971 605 472

SALDO (P - V) 389 14 585 -14 667 43 453 -11 516 918
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Z výše uvedených údajů je 
zřejmé, že město Litoměřice 
disponuje dostatečnými 
fi nančními rezervami, které 
se daří dlouhodobě držet na 
stabilní úrovni, a zároveň je 
schopno vytvářet další zdroje 
ke svému rozvoji.
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Odbor dopravy a silničního 
hospodářství
Dle svého zaměření a dílčího členění se odbor dopravy a sil. hospodářství zabýval 
v roce  2019 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 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,
• rozhodoval o zápisu vyřazení a zápisu zániku 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,
• 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 2019 provedl dle RSV (registru silničních vozidel) tento úsek 45 138 všech 
úkonů týkajících se silničních vozidel a souvisejících s agendou RSV – včetně 
nahlížení na vozidla, oprav karet vozidel a vyhledávání vozidel, registroval celkem 879 
vozidel dovezených ze zahraničí, poskytl na základě žádostí oprávněných subjektů
1 300 „výdejů dat“ týkajících se sil. vozidel, vybral celkem 6 039 000,- Kč na správních 
poplatcích a ve výši 581.000,-Kč poplatky na podporu sběru, využití a odstranění 
autovraků pro Státní fond životního prostředí.
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 

Bc. Jan Jakub
Poznejte vedoucího
Na Městský úřad Litoměřice jsem nastoupil 
na samém začátku roku 2011. Jsem 
litoměřický rodák, mající pozitivní a vřelý vztah 
ke krásnému městu Litoměřice, a tudíž mě i 
těší možnost v Litoměřicích pracovat. Veškeré 
moje předchozí pracovní pozice byly spojeny 
se státní nebo veřejnou správou a v podstatě 
se vždy týkaly více či méně dopravní 
problematiky. Nakonec i moje vzdělávání 
na VŠ bylo zaměřeno pro tuto oblast ve 
studijním programu „veřejná správa – právní 
specializace“. Lze tedy konstatovat, že se 
předchozí nabité pracovní zkušenosti dobře 
odrážejí v mém současném 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, ale také k 
neustálému zkvalitňování těchto služeb pro 
občany.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

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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hodnocení a o odečtu bodů,
• projednával námitky a rozhodoval ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených 

bodů v bodovém hodnocení,
• vydával paměťové karty řidičů vozidla do digitálních tachografů,
• 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,

• objednával u ministerstva dopravy paměťové karty vozidel a paměťové servisní 
karty,

• vydával průkazy s profesní způsobilostí řidiče,
• za prováděné úkony vybíral správní poplatky.

Za rok 2019 provedl dle RŘ (registru řidičů, statistik programu Eliška) tento úsek 
v registru 57 029 sledovaných úkonů týkajících se a souvisejících s agendou registru 
řidičů, vydal celkem 4 143 řidičských průkazů (včetně mezinárodních), vydal 609 
rozhodnutí ve správních řízeních souvisejících s registrem řidičů (z toho 197 ve věci 
vrácení ŘP po uplynutí výkonu trestu zákazu řízení nebo prominutí zbytku sankce), 
poskytl na základě žádostí oprávněných subjektů 858 výpisů z evidenční karty 
řidičů i „neřidičů“ a bodového hodnocení, celkem zaevidoval do registru řidičů 5 462 
oznámených přestupků řidičů (včetně trestných činů) a na správních poplatcích 
vybral 758 025,- Kč.

Úsek řešení přestupků v dopravě
• projednával v prvním stupni přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

• projednával v prvním stupni přestupky 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,

• projednával v prvním stupni přestupky 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,

• projednával v prvním stupni přestupky v rozsahu své působnosti dle zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a dále také 
dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.  

V roce 2019 vydal úsek přestupků v rámci vedených řízení celkem 69 správních 
rozhodnutí a 815 příkazů ve zkráceném řízení ve věci dopravních přestupků, vyřídil 
180 přestupků formou příkazu na místě (býv. blokové řízení), vydal celkem 1 524 
výzev k úhradě určené částky provozovatelům vozidel za protiprávní jednání řidiče 
vozidla, vydal celkem 84 pravomocných rozhodnutí o zadržení řidičských průkazů 
nebo jejich vrácení, přijal celkem 2019 oznámení o přestupcích (z toho 1.495 od 
městských policií), uložené pokuty a náklady řízení byly v celkové výši 4,421 mil. Kč.

Úsek autoškolství
• vykonával odborný dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné 

způsobilosti k řízení motorových vozidel,
• rozhodoval o vydání registrace k provozování autoškoly o její změně a o jejím 

odnětí,
• schvaloval výcviková vozidla pro jejich použití k výcviku v autoškole a změny 

Odbor dopravy a silničního hospodářství
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jejich užívání,
• zařazoval žadatele o řidičská oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti 

a prováděl tyto zkoušky,
• zařazoval žadatele o přezkoušení z odborné způsobilosti a prováděl tyto zkoušky,
• zařazoval žadatele o zkoušky z profesní způsobilosti a prováděl tyto zkoušky,
• rozhodoval o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanic měření emisí,
• vydával osvědčení k provozování stanic měření emisí,
• vykonával státní odborný dozor v oblasti stanic měření emisí,
• vykonával činnost dopravního úřadu pro taxislužbu, vedl evidence dopravců, 

řidičů a vozidel taxislužby,
• vydával průkazy řidičů taxislužby a prováděl výkon státního odborného dozoru na 

úseku taxislužby,
• za prováděné úkony vybíral správní poplatky.

V roce 2019 vykonal úsek autoškolství (zkušební komisař) celkem 701 zkoušek 
žadatelů, včetně zkoušek sdružených, opakovaných, zkoušek profesní způsobilosti 
a přezkoušení odborné způsobilosti. Celkové procento úspěšných žadatelů o řidičské 
oprávnění při 1. zkoušce = 76%. V roce 2019 bylo vykonáno celkem 13 kontrol 
státního odborného dozoru s písemným výstupem, vydáno 13 rozhodnutí týkajících 
se jak provozování stanic měření emisí, tak autoškol. Příjem správních (a jiných) 
poplatků z těchto činností dosáhl celkové výše 397 400 tis. Kč.

Oddělení silničního hospodářství 
• pracovníci oddělení stanovovali po písemném vyjádření příslušného orgánu 

policie místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - 
silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 
komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. tříd, 
místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích,

• vykonávali 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,

• projednávali přestupky fyzických, právnických a podnikajících osob podle 
ustanovení § 42a a § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací 
a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou věcí, k jejichž 
projednávání je příslušný celní úřad nebo Ministerstvo dopravy,

• rozhodovali o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací 
a o vyřazení místní komunikace z této kategorie,

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

• věcně zajišťovali údržbu vodorovného a svislého dopravního značení na území 
města Litoměřice,

• zajišťovali dílčí návrhy nového dopravního značení a jejich realizaci,
• prováděli prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
• vykonávali činnost dopravního úřadu, vydávali licence a schvalovali jízdní řády 

pro MAD,
• zabezpečovali provoz MAD ve městě.

V roce 2019 vydal úsek správy dopravy a oddělení silničního hospodářství celkem 1216 
písemných správních aktů (rozhodnutí, stanovení, usnesení, stanovisek, oprávnění, 
výpisů apod.), z toho jakožto speciální stavební úřad 41 rozhodnutí a kolaudací, jakožto 
silniční správní úřad 395 rozhodnutí, 446 stanovení místní a přechodné úpravy provozu, 
278 stanovisek k projektovým dokumentacím pro ÚŘ a SŘ a jiných vyjádření, a jakožto 
dopravní úřad celkem 56 písemných správních aktů, z toho bylo vydáno celkem 36 
průkazů řidičů taxislužby,  10 výpisů z RPSD (registr podnikatelů v sil. dopravě) a 10 
rozhodnutí o udělení licencí a schválení jízdních řádů pro městskou dopravu. 

Odbor dopravy a silničního hospodářství
MĚSTSKÝ ÚŘAD
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Hospodaření a administrativa odboru
• úsek vedl evidenci plateb, nedoplatků či přeplatků osob, kterým byla uložena 

pokuta a předával příslušné podklady orgánu vymáhání,
• prováděl soubory účetních operací a zpracování účetních dokladů ve spolupráci 

s ekonomickým odborem,
• prováděl a vedl inventarizaci majetku na odboru ve spolupráci se správním 

odborem,
• evidoval došlou a odeslanou korespondenci odboru a zabezpečoval oběh pošty 

na odboru v rámci elektronické spisové služby ERMS,
• prováděl konverze došlých dokumentů a ověřování listin a podpisů (vidimace 

a legalizace) dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie 
s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon 
o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,

• zajišťoval úkony spojené s platbami a provozem platebních karet při úhradách 
správních poplatků či pokut v rámci odboru,

V roce 2019 patřilo k nejvýznamnějším investičně dopravním projektům na území města 
Litoměřice dokončení staveb revitalizací a rekonstrukcí ul. Dalimilova a Vavřinecká, 
včetně dopravních vztahů v širším území, ale také dílčí či celkové rekonstrukce 
AB povrchů místních komunikací v ul. Alšova, Hálkova, Turgeněvova, Květinová, 
Rooseveltova, Havlíčkova, Růžovka a Družstevní.

Z dopravního hlediska a s přihlédnutím k celkové situaci v oblasti autobusové přepravy 
na území Ústeckého kraje lze za významný úspěch považovat dokončení otevřeného 
zadávacího řízení na provozovatele městské autobusové dopravy (MAD) pro území 
města Litoměřice, následné uzavření 10leté smlouvy (2019–2029) s novým smluvním 
partnerem-dopravcem, kterým se stala spol. Autobusy Karlovy Vary, a.s., a zahájení 
provozu na čtyřech linkách, z nichž jsou dvě zcela nové. 

Odbor dopravy a silničního hospodářství
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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 je 

odborem, jehož působnost prolíná 
celým úřadem a týká se jak samosprávy, 
tak státní správy. Člení se na dvě části – 

Sekretariát starosty tajemníka a Úsek právní. Činnost 
jednotlivých částí tohoto odboru je velmi 

různorodá, tento odbor zkrátka řeší 
záležitosti z mnoha různých 

oblastí.

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 dvě části -  Sekretariát 
starosty a tajemníka, Úsek právní. 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 jednání starosty, místostarostů 
a tajemníka MěÚ po organizační stránce, 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 poskytování 
informací veřejnosti o těchto zasedáních a také zajišťuje zveřejnění zápisů a usnesení 
na webových stránkách města. 
S informováním veřejnosti souvisí i nová povinnost, kterou má město od července 
2016 uloženou zákonem, a to uveřejňování smluv v registru vedeném ministerstvem 
vnitra podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. O zveřejňování rozhodli již před 
schválením zákona i sami zastupitelé. Ke dni 31.12.2019 mělo Město Litoměřice 
zveřejněných 1.587 smluv.

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 2019:

Žádosti 
celkem

Odmítnutí 
úplné

Odmítnutí 
částečné

Odvolání Stížnosti

2018 31 0 6 0 0

2019 56 1 9 3 3

Oproti předchozímu roku jsme vyřídili o 25 žádostí o informace více. Počet vydaných 
rozhodnutí o odmítnutí stoupl o čtyři (na 10) ale většina odmítnutí byla částečná, 
pouze 1 úplné. Ve všech případech se jednalo o odmítnutí z důvodu, že požadované 
informace nemáme. V roce 2019 byly podány 3 stížnosti dle § 16a InfZ a 3 odvolání 
proti rozhodnutí. 
Převažovaly žádosti o informace související se situací kolem městské nemocnice a 
místního referenda, dále byly jako každoročně požadovány informace o investičních 
akcích města. Další žádosti byly velmi různorodé, od výše nájmů za prostory 
k podnikání po důvody omezení přístupové cesty na Písečném ostrově.
V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím a vnitřním předpisem 
města Litoměřice (sazebníkem úhrad za poskytnutí informací) byla 1 žádost 
zpoplatněna z důvodu rozsáhlého vyhledání informací v archivu, ale žadatel platbu 
neuhradil a informaci tudíž nedostal.
Další informace týkající se citovaného zákona lze nalézt na webové stránce            

www.litomerice.cz

povinně zveřejňované informace:

www.litomerice.cz/informace-dle-zakona/informace-dle-zakona-106

poskytnuté informace:

www.litomerice.cz/informace-dle-zakona/poskytnute-informace

Další činnost sekretariátu spadá do oblasti propagace města v tuzemsku i 
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Odbor kancelář starosty a tajemníka

zahraničí, organizačně zajišťuje návštěvy význačných osobností a udržuje kontakty 
s partnerskými městy.
Pravidelně se věnují návštěvám z Filipínského velvyslanectví, zejména prohlídce bašty 
a dalších pamětních míst spojených s José Rizalem a Ferdinandem Blumentrittem.
V roce 2019 se sekretariát významně podílel na přípravě a organizaci slavností k výročí 
800 let města.  

Úsek právní poskytuje právní vyjádření a stanoviska při řešení konkrétních problémů 
jednotlivým odborům městského úřadu, vedení města i příspěvkovým organizacím 
města. Pomáhá také obcím v působnosti MěÚ Litoměřice jako pověřeného obecního 
úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností (v rámci okresu).
Nadále funguje bezplatná právní poradna pro obyvatele města a okolí. V roce 2019 
poradnu navštívilo 59 osob.

Právní úsek dále vykonává tyto činnosti: kontroluje po právní stránce materiály určené 
pro jednání rady města a zastupitelstva, 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 
platnost, 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 pohledávek (místních 
poplatků a pokut) v rámci daňové exekuce podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Za rok 2019 k vymáhání nově připadlo 1 198 pohledávek ve výši 4 383 006,- Kč, 
což představuje o 736 pohledávek méně než v roce 2018 a zároveň celková suma 
předaných pohledávek za jeden rok klesla o 2 002 588,76 Kč. 

V roce 2019 byla celkem vymožena částka 2 734 216,46 Kč, tedy o 1 037 833,25 Kč 
méně, než v roce 2018. Z celkového počtu 8 060 pohledávek jich bylo 1 691 ukončeno 
(vymožením, zpětvzetím, prekluzí). Úspěšnost krátkodobého vymáhání za rok 2019 
byla kolem 20 %, tedy vysoko nad úrovní úspěšnosti soudních exekutorů. Setrvalý dobrý 
stav vymáhání pohledávek lze přičítat kvalitní práci referentů vymáhání pohledávek. 
Pokud se týká způsobů vymáhání pohledávek nejvíce se osvědčily tradiční způsoby 
– zabavení dlužné částky z účtu u banky a srážky ze mzdy. Vzhledem k nízké míře 
nezaměstnanosti vedou tyto způsoby k vyšší výtěžnosti. Pokračujeme v zajišťování 
nedoplatků zástavními právy k nemovitostem a postihování přeplatků na vyúčtování u 
dodavatelů energií.  

Zpráva o vymáhání pohledávek na místních poplatcích a pokutách za rok 2019:
Pohledávky 

celkem
Pohledávky 

nové
Pohledávky nové 

(Kč)
Vymoženo

(Kč)
Konečný stav 

(Kč)

2018 8575 1934 6 385 594,76 3 772 049,71 21 879 005,54

2019 8060 1198 4 383 006,00 2 734 216,46 22 201 371,63

Ve výše uvedených číslech nejsou zahrnuty pohledávky vzniklé na nákladech za nu-
cený odtah vozidel. V roce 2019 bylo Technickými službami města předáno na vymá-
hání 44 pohledávek v hodnotě 93 000 Kč, z toho 17 pohledávek v hodnotě 34 500 Kč 
bylo uhrazeno dobrovolně (na výzvu nebo ve splátkách). U 8 případů v hodnotě 22 500 
Kč došlo ke stornování faktury na základě vyvinění provozovatele vozidla. Zbývá 19 
pohledávek v hodnotě 36 000 Kč, které jsou vymáhány soudní cestou.  

Náklady na nucený odtah vozidel v roce 2019: 
Předáno 

k vymáhání celkem

Uhrazeno dobrovolně Vyvinění provozovatele Vymáháno soudně

Počet 
pohledávek

Částka
(Kč)  

Počet 
pohledá-

vek

Částka
(Kč)  

Počet po-
hledávek

Částka
(Kč) 

Počet
pohle-
dávek

Částka
(Kč)

44 93 000 17 34 500 8 22 500 19 36 000
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Odbor kancelář starosty a tajemníka
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Do činností právního úseku patří dále vedení centrální evidence petic a stížností, na 
některé vypracovává i odpovědi a každoročně předkládá radě města o tomto zprávu.
Celkový počet přijatých a evidovaných podání za rok 2019 činil 38. Z uvedeného počtu 
bylo 36 stížností a 2 petice. V mezích počtů stížností za roky 2016 až 2018 se jedná o 
nárůst – viz tabulka. 
Občané hojně využívají možnosti podávat svá podání elektronickou cestou (tento způ-
sob převažuje), v  roce 2019 evidujeme 22 podání zaslaných e-mailem (v předchozím 
roce 7), 2 podání zaslaná datovou schránkou a jedna stížnost byla podána prostřednic-
tvím webu města. Lze se domnívat, že i snadnost podání stížnosti (napsat mail zvládne 
skoro každý) je příčinou nárůstu počtu stížností.
V roce 2019 byla podána pouze 1 anonymní stížnost (v předchozím roce 4), a to stížnost 
zaslaná e-mailem z adresy obsahující možné příjmení stěžovatelky. 
Dva stěžovatelé vyjádřili nespokojenost se způsobem vyřízení stížnosti (bylo jim odpo-
vězeno opakovaně), na některý problém si stěžovalo více osob. Jedna stížnost byla na 
základě podnětu stěžovatelky postoupena Krajskému úřadu Ústeckého kraje, který ne-
shledal pochybení Městské policie Litoměřice.
KSaT eviduje za rok 2019 2 petice, které z hlediska obsahu a formy splnily veškeré nále-
žitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním (jiné podány nebyly). Jedná se pokles 
oproti roku 2018 kdy bylo peticí podáno 5. Jedna petice se týkala zachování prodejního 
stánku potravin v rámci projektu „Regenerace pokratického sídliště», kde nebylo vhodné 
žadatelům vyhovět. Druhá petice se týkala litoměřické nemocnice, a to neschválení a 
pozastavení jakékoli formy převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích 
na jiný subjekt. Iniciativa kolem petice vyústila v konání místního referenda. Obě petice 
projednaly příslušné orgány města a odpovídaly dotčené odbory MěÚ. 
Některé stížnosti jsou podávány opakovaně každý rok, jedná se např. o rušení nočního 
klidu, v roce 2019 to bylo 6 stížností (stejně jako v roce 2018), na dopravu a parkování 
(5 stížností), na strážníky Městské policie (nárůst na 7 stížností), na úředníky (jen 1 stíž-
nost).  
Převažují stížnosti neoprávněné, v uplynulém roce bylo 8 stížností vyhodnoceno jako 
oprávněné alespoň částečně. Posouzení oprávněnosti stížnosti vychází z toho, zda po-
pisovaný stav odpovídá skutečnosti, nikoli ze zavinění města nebo úřadu. V 7 případech 
nedošlo k zanedbání povinností zaměstnanců města, pouze v 1 případě se jednalo o 
pochybení úřednice, za což se vedoucí odboru stěžovatelce omluvil a zjednal nápravu. 
Z evidence stížností za rok 2019 vyplývá, že nejčastěji si občané stěžovali na strážníky 
Městské policie, rušení nočního klidu, dopravu a parkování. 
Přestože všechny stížnosti na strážníky Městské policie byly vyhodnoceny jako neopráv-
něné, je třeba se zamyslet, proč došlo k nárůstu stížností právě na MP (4 stížnosti v roce 
2017, 5 stížností v roce 2018), zda stížnosti souvisí jen s agendami vykonávanými měst-
skou policií (sankce) nebo je nějaká příčina v přístupu strážníků k občanům.  
Rušení nočního klidu zejména provozem předzahrádek do pozdních nočních (až ranních) 
hodin je opakujícím se problémem každoročně, zejména v letních měsících. V této věci 
by zřejmě pomohlo stanovení tzv. zavírací hodiny obecně závaznou vyhláškou, ale nelze 
očekávat kladné přijetí širokou (zejména podnikatelskou) veřejností.  
Doprava a parkování ve městě jsou řešeny vedením města a příslušnými odbory dlouho-
době, ale nárůst intenzity dopravy a počtu vozidel, která potřebují někde parkovat (pokud 
možno co nejblíže domovu, pracovišti, atd.), je tak značný, že jednoduché řešení neexis-
tuje. 
Pracovníci města i úřadu se snaží stěžovatelům vždy vysvětlit širší souvislosti problému, 
kterého se stížnost týká, protože málo stížností je tak jednoduchých, že stačí učinit jed-
no opatření ke zjednání nápravy. Ne vždy se to setkává s pochopením, někdy občané 
pravomoci města/úřadu přeceňují a také neradi slyší, že by měli sami vyvinout nějakou 
další aktivitu, nejen napsat mailem stížnost.

Zpráva o vyřízených stížnostech a peticích za rok 2019:
Podání  celkem Stížnosti Petice Oprávněné Neoprávněné

2017 17 16 1 4 12

2018 27 22 5 2 20

2019 38 36 2 8 28
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Ing. Bc. Eva Břeňová
Poznejte vedoucí
Většinu svého profesního života jsem se 
věnovala novinařině, a to na různých pozicích. 
Od působení v okresních týdenících, rádiích, 
až po šéfredaktorku Litoměřického deníku 
a následně Radničního zpravodaje města 
Litoměřice, který se pod mým vedením 
narodil. Pro město od roku 2006 až do 
současnosti vykonávám i funkci tiskové 
mluvčí. Postupem let vyvstala potřeba vzniku 
nového odboru, který by poskytoval kompletní 
informační servis pro obyvatele města, jeho 
návštěvníky, novináře a zároveň systematicky 
rozvíjel marketing města. Vážím si toho, že 
právě tento odbor mohu vést. Do Litoměřic 
jsem se přistěhovala v 90. letech z Polabské 
nížiny. Přiznávám, že do severních Čech se mi 
nechtělo. Dnes bych Litoměřice nevyměnila – 
jde totiž o nejkrásnější místo pro život.  

Zajišťujeme 
jednotný 

komunikační a 
informační servis, 
úzce související s 

marketingem 
města.

Odbor komunikace, marketingu 
a cestovního ruchu
Odbor tvoří tři úseky – tiskový, marketingový a infocentrum. Tyto úseky jsou svými 
činnostmi provázané. Jde o celek, který nabízí jednotný komunikační a informační 
servis, úzce související s marketingem města. 

vedoucí odboru 
komunikace, marketingu 

a cestovního ruchu

úsek vnitřních 
a vnějších vztahů úsek marketingu Informační centrum

Dva roky existence má za sebou zcela nový, devítičlenný odbor. Dovolujeme si 
představit jeho členy (zleva), prezentující trička vydaná speciálně u příležitosti oslav 
800 let města: Iveta Holubová (koordinátor oslav 800 let města), Mgr. Marie Ouborná 
(marketingová manažerka), Bc. Andrea Pěkná (správa sociálních sítí, Mobilní 
rozhlas), průvodce a pracovník infocentra Ondřej Přecechtěl, starosta Mgr. Ladislav 
Chlupáč (do jehož gesce odbor patří), průvodkyně a pracovnice infocentra Jitka 
Maximilánová a Hana Mildová, tiskové zprávy a fotografi e denně přináší Michaela 
Bubeníčková. Zcela vpravo je vedoucí odboru  Ing. Bc. Eva Břeňová. Na snímku chybí 
marketingová manažerka Ing. Mgr. Martina Vondráková

1. Úsek vnitřních a vnějších vztahů

• každý den vydává tiskové zprávy
• spravuje Facebook města
• zveřejňuje aktuality na webových stránkách města (kde aktualizuje i sekci 

Uzavírky, Nemocnice apod.)
• informuje občany prostřednictvím elektronické úřední desky umístěné v podloubí 

radnice, v městské nemocnici a v čekací hale horního vlakového nádraží
• prostřednictvím facebookového profi lu komunikuje s občany města a zodpovídá 

jejich dotazy
• každé pondělí bezplatně elektronicky rozesílá už téměř 1800 uživatelům Mobilní 

rozhlas (souhrn toho nejdůležitějšího, co je v následujícím týdnu v Litoměřicích 
čeká)

• pomáhá s propagací důležitých sdělení nejen odborům úřadu a příspěvkovým 
organizacím města, ale i řadě našich partnerů z řad neziskových organizací
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• obsahově i grafi cky připravuje Radniční zpravodaj
• pořádá tiskové konference na aktuální témata
• zodpovídá dotazy novinářů
• každý pátek zadává smluvnímu partnerovi – regionální televizi -  aktuální témata 

na tvorbu cca 8 reportáží, která by měla být v následujícím týdnu pro město 
natočena. Témata jsou vybírána dle požadavku vedení města, vedoucích odborů 
a ředitelů příspěvkových organizací, případně jsou reakcí na diskuse vedené 
občany na aktuální témata

• Vytváří fotogalerie a archiv fotek, které na základě požadavků poskytuje 
pracovníkům úřadu nejen k propagačním účelům. 

• Připravuje výroční zprávy města

a) Sociální sítě

Zatímco rok 2018 byl z hlediska medializace prioritně věnován zahájení systematické 
propagace města na Facebooku, v roce 2019 jsme se snažili zvýšit počet sledovatelů 
a interakcí, a to na dvou profi lech města: „Město Litoměřice“ a „Litoměřice Srdcem“. 

Na stránkách „Město Litoměřice“ jsou zveřejňovány důležité servisní informace pro 
rezidenty Litoměřic, dále plánované akce ve městě, fotogalerie a videoreportáže, 
včetně on-line záznamů. K 31. prosinci 2019 měly stránky 4 356 sledujících. Od 
začátku roku 2019 tedy stoupl počet uživatelů o 420. Největší úspěch zaznamenaly u 
uživatelů tyto příspěvky:
• Fotka věže katedrály zahalené v mlze, jež oslovila 17 706 lidí, tím je zároveň 

rekordním příspěvkem stránek za celou dobu jejich existence
• Zásah strážníků, kdy zachránili napadenou ženu (10,1 tisíc oslovených),
• Spuštění ankety týkající se regenerace sídliště v Pokraticích (6,6 tisíc)
•  Nové jízdní řády městské autobusové dopravy (6,1 tisíc)
• Uctění památky Karla Gotta v hradu (9,9 tisíc)
• Informace o probíhajícím referendu (8,3 tisíc oslovených)

Prostřednictvím stránek „Litoměřice Srdcem“ je propagováno město nejen směrem 
k obyvatelům, ale také k jeho návštěvníkům. Stránky jsou využívány pro zveřejňování 
turistických informací a zajímavostí, fotografi í města i událostí ve městě, které mají 
přímou souvislost s cestovním ruchem. 

K 31. 12. 2019 měla stránka již 4719 sledujících. Od začátku roku 2019 tedy stoupl 
počet sledujících o 428. Počet „To se mi líbí“ vzrostl mezi 1.1. a 31.12. 2019 ze 
4 304 na 4 673 lidí, tedy o 369.  Velkou pozornost vzbudila soutěž „Liťák na cestách“, 
v rámci které lidé posílali své fotografi e, jež absolvovali v tričkách Litoměřic, čímž 
došlo k významné propagaci města na různých místech ČR i v zahraničí. 

Největší zájem dále vzbudily příspěvky:
• Záznam videomappingu, oslovil 36 700 lidí a zaznamenal 4 100 kliknutí
• Promovideo k novému grafi ckému vizuálu s dosahem (18 400 oslovených)
• Živé vysílání z videomappingu (15 100 oslovených)
• Videopozvánka na městské slavnosti (13 900 oslovených)
Video z opracování kmenů na opravu věže Kalich (8 800 oslovených)

b) Mobilní rozhlas

K 31. 12. 2018 byl počet registrovaných uživatelů Mobilního rozhlasu 1 018, z čehož 
pouze 710 lidí podepsalo souhlas s GDPR. K  31.12. 2019 již byl počet registrovaných 
uživatelů Mobilního rozhlasu 2 403, z čehož 2 095 lidí podepsalo souhlas s GDPR. 
Celkem 1 169 lidí mají zaregistrovaný e-mail, tedy jim lze posílat týdenní rozesílky. 
Tato služba je svým způsobem velice specifi cká, protože se nejedná o službu, 
která má specifi ckou interakci mezi odběratelem a zprostředkovatelem zprávy. Její 

Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
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uživatelé se k jejímu odběru hlásí sami a sami si mohou určit, jaký typ informací pro 
ně služba zprostředkuje. Občané tak dostávají důležité informace každé pondělí 
prostřednictvím e-mailu o dění ve městě, například o dopravních uzavírkách, čištění 
ulic, ale také o kulturních a společenských akcích. V roce 2019 obdrželi uživatelé 
i SMS informující o datu a čase konání místního referenda. Další možností využití 
Mobilního rozhlasu jsou ankety. Během roku 2019 lidé mohli hlasovat o nejlepším 
Srdcaři Litoměřic, o participativním rozpočtu 2019 a o Desateru priorit města.. 

c) Výroční zpráva
OKMaCR na základě podkladů z jednotlivých odborů zkompletoval a na jaře vydal 
výroční zprávu za rok 2018, a to i v interaktivní podobě.

2. Úsek marketingu
Hlavním cílem je zvyšování povědomí o městě Litoměřice prostřednictvím 
dostupných marketingových nástrojů a vytváření pozitivního obrazu města jako 
zajímavé a atraktivní turistické destinace. Důležitou součástí je tvorba nových 
produktů cestovního ruchu a vydávání nových propagačních materiálů města. Dílčím 
úkolem je sledovat a přizpůsobovat se novým trendům (sociální sítě, aplikace do 
chytrých telefonů apod.) v oblasti marketingu a propagace. Nedílnou součástí je 
spolupráce s Destinační agenturou České středohoří, jejímž spoluzakladatelem je 
město Litoměřice. 

Oslavy 800. výročí města Litoměřice
Celý rok 2019 se nesl ve znamení oslav 800. výročí založení Litoměřic. Dramaturgií 
oslav, realizací navrženého konceptu, jednáním s partnery oslav, podnikateli, zástupci 
sdružení, ochotnými zapojit se do kulturního programu apod., byl pověřen OKMaCR, 
který na úkolu spolupracoval hlavně s odborem školství, kultury, sportu a památkové 
péče a MKZ. Město ve spolupráci s řadou partnerů připravilo pestrý program na celý 
rok. Zmíníme alespoň nejdůležitější akce připravené a zorganizované městem:

• V Tržnici Felixe Holzmanna byla u příležitosti zahájení turistické sezóny otevřena 
exteriérová výstava „Osm století příběhů“

• Speciální číslo Radničního zpravodaje mapující historii i současnost města 
Litoměřice. 

• Týdenní Městské slavnosti: Jejich součástí byl úspěšný zápis do České knihy 
rekordů o nejpočetnější přípitek lidí, defilé místních umělců, sportovců, spolků

• Videomapping promítaný na budovu radnice a sousední spořitelny a vinobraní. 

V novém propagačním stánku prezentovali pracovníci OKMaCR město na většině 
významných akcí pořádaných v rámci oslav.

    

Podpora podnikatelů a regionálních výrobků 
Posláním marketingu města je i spolupráce s místními podnikateli a jejich propaga-
ce. V rámci prezentace Klášterních vinných sklepů Litoměřice byly v informačním 
centru v prodeji čtyři vzorky vín. Cílem je upozornit turisty na produkty místního vinař-
ství a pomoci s jeho propagací. V rámci oslav 800. výročí byla nabídka rozšířena o 
produkty vydané k této slavnostní příležitosti a návštěvníci si tak na infocentru mohli 
zakoupit vína z Vinařství pod Sedlem, sadu pivních speciálů od Biskupského pivovaru 

Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
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nebo čokoládové výrobky z Čokolab. OKMaCR má v plánu v tomto trendu pokračovat a 
postupně rozšiřovat nabídku regionálních produktů místních podnikatelů. 

Společensky odpovědná firma a Nejkrásnější provozovna 2019
OKMaCR spolupracoval na pořádání druhého ročníku ankety „Společensky odpovědná 
firma města“ realizované pod názvem „Srdcař Litoměřic“. 13. listopadu bylo v hradu oce-
něno třináct „Srdcařů“, respektive podnikatelů, kteří dlouhodobě organizují charitativní a 
společensky přínosné aktivity ve prospěch města a jeho obyvatel. Zároveň s tím komise 
marketingu a cestovního ruchu odměnila provozovatele provozoven se zdařilou venkovní 
reklamou titulem „Nejkrásnější provozovna“. 

Nové produkty infocentra 
Pro návštěvníky informačního centra byla již od začátku roku 2019 v prodeji celá řada 
upomínkových předmětů k výročí města Litoměřice, a to za velmi příznivé ceny. Nechybě-
la trička, látkové tašky, bambusové kelímky, zápisníky, tužky, kalendáře, nákrčníky a další 
drobné doplňky za velmi příznivé ceny. Byl o ně nebývalý zájem. Navíc došlo ke zlevnění 
knihy Dějiny města Litoměřic, což vedlo ke zvýšení prodeje této publikace. Tržby na info-
centru hlavně v té souvislosti vzrostly oproti roku 2018 o 1 025 000 Kč.

Jednotný grafický vizuál města Litoměřice
S cílem sjednotit prezentaci Litoměřic směrem k jeho obyvatelům i turistům se v roce 
2019 uskutečnila soutěž organizovaná profesionální agenturou Czechdesign. Porota slo-
žená z odborníků věnujících se grafickému designu, agentury, ale i zástupců města určila 
jako vítěze soutěže litoměřickou rodačku, absolventku ústecké Fakulty umění a designu 
UJEP Evu Vopelkovou. Název města Litoměřice s věží Kalich vsazenou do písmene „M“, 
podtrženého vlnkou symbolizující řeku Labe, a to v modré barvě. Tak lze stručně charakte-
rizovat logo, které je součástí kompletní proměny, jíž z hlediska grafiky Litoměřice v násle-
dujících dvou až třech letech projdou. Město Litoměřice tak  má svůj první grafický vizuál, 
který bude OKMaCR postupnými kroky implementovat do celé řady oblastí. 

Účast na veletrzích 

• 16. - 19. 1. Veletrh Regiontour Brno (prezentace na vlastním stánku)
• 13. - 16. 2. Veletrh cestovního ruchu Holiday World v Praze (prezentace na vlastním 

stánku)
• prezentace prostřednictvím DA České středohoří

Litoměřický hrozen 
OKMaCR ve spolupráci s MKZ připravil 8. ročník tradiční prezentační, soutěžní a prodejní 
výstavy vín z Čech a Moravy, který si 1.6. v hradu nenechalo ujít téměř 500 návštěvníků. 
Akci předcházela soutěž pořádaná s Cechem českých vinařů.

Informační centrum
Počet návštěvníků infocentra se každoročně zvyšuje. V roce 2019 jeho služeb využilo 55 
284 turistů a rezidentů, což je o cca 7 800 více než v roce 2018. Takto výrazný nárůst byl 
nepochybně dán tím, že město slavilo 800. výročí svého založení. Většinu příchozích tvořili 
Češi, kterých dorazilo 45 666. Celkový obrat za prodej upomínkových předmětů, prodej 
vstupenek na Zahradu Čech a průvodcovské služby stoupl oproti roku 2018 o 1 025 000 Kč. 

IC poskytuje komplexní informace a služby související s cestovním ruchem, turistické 
informace o městě a okolí, památkách a tipy pro volný čas, ale i informace související 
s chodem městského úřadu, o dopravě apod. Nabízí informační materiály, upomínkové 
předměty, veřejný internet, je možné zde zajistit ubytování, objednat prohlídku města 
s průvodcem, návštěvu vyhlídkové věže Kalich a stálé expozice města „Důl Richard v pro-
měnách času“ a výstavu věnovanou Felixi Holzmannovi.
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Ing. Bc. Renáta Jurková 

Poznejte vedoucí
V sociální oblasti pracuji již dvaadvacet 
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 sociálních věcí 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.

„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. „

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
A ZDRAVOTNICTVÍ
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává státní správu a samosprávu na úse-
ku sociální péče a zdravotnictví. Je pověřen výkonem sociálně právní ochrany dětí a 
v rámci sociální práce poskytuje sociální poradenství a pomoc přispívající k řešení 
nepříznivých životních situací. Vykonává funkci veřejného opatrovníka. Vypracovává 
a aktualizuje Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice. Koordinuje Fair Tra-
de. Odbor organizačně a administrativně zajišťuje činnost sociální a zdravotní komise 
a zvláštního orgánu – 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 Nemocnice Litoměřice a. s.

Oddělení sociální péče a komunitního plánování
Úsek sociální péče
Na tomto úseku pracují sociální pracovníci, kurátor pro dospělé, veřejný opatrovníci a 
referenti státní správy a samosprávy. Všichni pracovníci oddělení poskytují občanům 
bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální 
situace nebo jejího předcházení.  

Sociální pracovníci provádí základní i odborné sociální poradenství, depistážní činnost, 
pomáhají při řešení krizových situací, podporují klienty do jejich opětovného začlenění 
do společnosti atd. V případě potřeby působí i v terénu. 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 2019 pracovali sociální pracovníci s celkem 768 klienty, některými opa-
kovaně. Velká pozornost byla věnována osobám bez přístřeší, z nichž některé z nich 
zakládaly na okraji města tzv. „stanová městečka“. Ve většině případů se ale jednalo o 
migrující osoby z jiných regionů, v nichž byly uzavřeny některé z ubytoven pro sociálně 
slabé (Ústí nad Labem, Duchcov, Most a další). S důsledky úbytku ubytovacích kapacit 
v sousedních regionech se sociální pracovníci potýkají dosud, neboť kapacita ubyto-
ven v Litoměřicích je zcela naplněna a další poptávka je vysoká. Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví městského úřadu zakoupil dva nouzové přístřešky tzv.  „iglů“, které pře-
dal do užívání zástupcům Farní charity Litoměřice a NADĚJE Litoměřice, aby tak ale-
spoň částečně přispěl k řešení nouzového přespání v mrazivých měsících. Někteří ze 
sociálních pracovníků jsou také členy koordinační pracovní skupiny za oblast sociální 
skupiny „Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou, etnické menšiny“ (OPK), a podílejí 
se na dalším plánování služeb v souladu s aktuálními potřebami v  regionu. Vybraní 
pracovníci se též účastní projektu „Tiché linky“ a v souvislosti s tím se zdokonalují ve 
znakovém jazyce. 

Kurátor pro dospělé, nebo také sociální kurátor, se zabývá zejména dospělými oso-
bami během výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění z výkonu trestu či výkonu 
vazby. Dále pracuje s osobami, které se připravují na ukončení pobytu v zařízeních pro 
výkon ústavní výchovy, nebo v náhradní rodinné péči, před nabytím zletilosti. Klienty 
v rámci kontinuální práce navštěvuje již před propuštěním ze zařízení a nadále s nimi 
pracuje i ve zletilosti.

 V průběhu roku 2019 bylo z výkonu trestu odnětí svobody propuštěno 63 osob.

Na našem oddělení si občané vyřídí speciální označení vozidla pro osoby, kterým byly 
přiznány průkazy osoby se zdravotním postižením (průkazy ZTP a ZTP/P).

Za rok 2019 bylo vydáno 318 speciálních označení vozidel.

Na oddělení se řeší přestupky ve správním řízení dle zákona č. 250/2016 Sb. V roce 
2019 bylo řešeno 12 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxiko-
mániemi a 1 přestupek na úseku OSPOD.

Pokud osoba není schopna sama přebírat svůj důchod, může se rodina obrátit na naše 
pracovnice, které tuto situaci mohou pomoci řešit zřízením zvláštního příjemce dávek 
důchodového pojištění. 

Za rok 2019 bylo vydáno 9 rozhodnutí zvláštního příjemce.

Občany, kteří nejsou schopni sami jednat a nemají zákonného zástupce, zastupují po-

27

Výroční zpráva města LITOMĚŘICE 2019



MĚSTSKÝ ÚŘAD

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

věření pracovníci obce s rozšířenou působností při uzavírání smlouvy služeb o posky-
tování sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., §91). 

Město Litoměřice se zaobírá i otázkou bydlení osob se zdravotním postižením a 
seniorů.  Máme zde domy s  pečovatelskou službou, podporované pečovatelské byty, 
domov seniorů. Každý,  kdo nás navštíví, získá podrobné informace ohledně možného 
podání žádosti o umístění do těchto zařízení. 

Osoby zdrav. postižené si u nás mohou podat žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího 
místa. Provedeme šetření k žádosti, poté se žádost projedná ve zdravotní a sociální komisi. 
Dále se v této záležitosti spolupracuje s odborem dopravy.

V roce 2019 bylo podáno 29 žádostí o zřízení vyhrazeného parkovacího místa, vyhověno bylo 
17 žadatelům.

Město nezapomíná na své nejstarší občany. Pracovníci oddělení navštěvují občany ve věku 
80, 85 a 90 let i více s osobní gratulací. V  roce 2019 se uskutečnila 1 gratulace 103leté 
občance Litoměřic, která žije v Domově seniorů v Litoměřicích, a dále 1 gratulace 101leté 
občance, která žije u dcery.
Za rok 2019 bylo provedeno 344 osobních gratulací.
V  roce 2019 se již posedmé litoměřičtí senioři starší 60 let měli možnost zúčastnit se 
kampaně „Místa přátelská seniorům“. Řada organizátorů pro ně připravila 15 zajímavých 
aktivit. Do každé aktivity se zapojilo průměrně 70 seniorů.
Mezi tradice patří organizování dvou setkání se seniory, a to v červnu a v prosinci. V červnu 
se koná posezení i pro mladší seniory – akce „Přijďte mezi nás“ byla v roce 2019 již 19. 
ročníkem. Senioři mohou posedět při hudbě, zatančit si a samozřejmě nechybí ani malé 
občerstvení. Tentokrát jim zazpívalo pěvecké duo Eva a Vašek a také band Rosti Pechouška. 
Součástí programu bylo i slavnostní zakončení kampaně „Místa přátelská seniorům“.  
Mnohaletou tradicí je v období adventu posezení pro občany od 75 let. Senioři se tak setkají 
při občerstvení, hudbě a kulturním vystoupením. Každý senior obdrží vánočku, což je pro 
ně symbol blížících se Vánoc.  Sto nejstarších seniorů navštívily děti základní školy – každý 
senior obdržel dárkový balíček a vánočku. Nezapomíná se ani na naše seniory, umístěné 
v domovech seniorů v blízkém okolí – v adventní čas bylo takto navštíveno 27 seniorů, kteří 
obdrželi potravinový balíček, přání města a přání dětí z mateřské školy.
Litoměřice, jako první město v Ústeckém kraji, nabízí od 1.2.2019 službu pro samostatně žijící 
seniory. Projekt „Seniorská obálka“ má pomoc záchranářům v péči o seniory v nepříznivé 
situaci. 
V průběhu roku 2019 pracovníci odboru v součinnosti s městskou policií provedli celkem 
v 35 případech kontrolu v hernách a dalších místech (v některých i opakovaně), kde jsou 
v Litoměřicích provozovány výherní hrací automaty, se zaměřením na dodržování zákazu 
hraní osob mladších 18 let a zákazu podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. 
Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona.
Město nezapomíná na rodiny s dětmi. Opět v roce 2019 pracovnice oddělení sociálně právní 
ochrany dětí ve spolupráci s pracovníky Domu dětí a mládeže Rozmarýn uskutečnily v říjnu 
víkendový pobyt pro pěstounské rodiny v Holanech. Jednou z aktivit na podporu rozvoje 
rodinné politiky města, kterou naplňuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví, je podpora dětí 
v zájmových činnostech. Cílem programu je pomoci žákům litoměřických základních škol 
ze sociálně znevýhodněných rodin zapojit se do zájmových aktivit, které si sami vyberou. 
Náklady spojené s docházením do zájmových kroužků či školních družin za rodiče dětí hradí 
město. Město v roce 2019 takto podpořilo 19 rodin. 
Odbor soc. věcí a zdravotnictví se ve spolupráci s  odborem školství finančně podílel na 
podpoře 6 žáků 7. tříd při účasti na lyžařském výcviku. Žáky vytipovala škola.

Veřejný opatrovník
V případech, že je Město Litoměřice ustanoveno veřejným opatrovníkem osoby omezené ve 
svéprávnosti, zajišťujeme péči o jeho osobu, bydlení, řízení na úřadech, hospodaříme s jeho 
finančními prostředky. 
Za rok 2019 město vykonávalo veřejného opatrovníka 35 občanům.

Úsek komunitního plánování
Úsek komunitního plánování ve městě Litoměřice vytváří a udržuje systém sociálních služeb 
tak, aby byla udržena jejich kvalita, návaznost, kontinuita, dostupnost, vyváženost poptávky 
i nabídky, hospodárnost a efektivita financování. Komunitní plánování odráží potřeby občanů, 
reálné potřeby města, spolupracuje s poskytovateli a určuje strategické priority v sociální 

“Zakoupili 
jsme dva nouzové 

přístřešky tzv.  „iglů“ 
pro bezdomovce, které jsme 

předalo do užívání zástupcům Farní 
charity Litoměřice a NADĚJE Litoměřice, 

aby tak alespoň částečně přispěl 
k řešení nouzového přespání 

v mrazivých měsících”
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oblasti. Celoročně metodicky vede a sleduje sociální práci u organizací zaměřených na 
rodinu, děti, mládež, seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby v přechodné krizi. 
Zajišťuje síť sociálních služeb a souvisejících aktivit, které odpovídají jejich potřebám 
a místním specifikům.

Úsek komunitního plánování v  roce 2019 opětovně vyhlásil dotační program pro 
neziskové organizace v  sociálních službách a projekt na podporu volnočasových a 
sportovních aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin. V tomto roce byl spuštěn projekt 
„Seniorská obálka“, který je určen především pro samostatně žijící seniory. Úsek 
komunitního plánování zajišťuje prorodinné dny pro děti zaměstnanců městského úřadu, 
připravuje aktivity pro seniory, pro osoby se zdravotním znevýhodněním, jako jsou např. 
Místa přátelská seniorům. Adventní odpoledne pro seniory v Kulturním centru, posezení 
s hudbou na lodi Cargo Gallery pro děti, připravil mikulášskou besídku v Centru Srdíčko 
nebo Nemocnici Litoměřice. V oblasti zdraví byla připravena kampaň Dny zdraví, kde 
proběhlo několik přednášek, měření zdravotních ukazatelů nebo lidé mohli navštívit 
sportoviště zdarma. Nelze opomenout ani fairtradovou osvětu a podporu, kterou má 
úsek KPSS na starosti. Úsek vyhlásil dotační program FT, tradičně zabezpečoval akce 
jako např. Férová snídaně, africký festival Dun Dun a výstavu na stromech. Nedílnou 
součástí je fairtradové občerstvení při jednáních, fórech, FT osvětě.

Úsek samosprávy
Prevence kriminality
Ve spolupráci s  Policií ČR a Městskou policií byly realizovány projekty Chraň sebe 
i svůj majetek, Pozor na zloděje, Auto není trezor, IZS pro mateřské a základní školy, 
Den policie, obnova Městského kamerového systému, Senior linka, s  neziskovými 
organizacemi Programy prevence na azylovém domě, Projekt primární prevence na 
základních a středních školách, s Národní protidrogovou centrálou projekt Správným 
směrem 7.
Drogy očima dětí  - Soutěž pořádal odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského 
úřadu, partnerem mu byla  Národní protidrogová centrála  SKPV PČR  (NPC). 
Plakáty navrhovali žáci základních a středních škol v rámci projektu „Správným 
směrem 7“. Vytvoření plakátu proti závislostem na drogách, kouření, alkoholu, vyjádření 
svého životní postoje k problematice nelegálních drog a závislostí na nich a závislostí 
na kouření, alkoholu. Zaměření plakátu muselo být jednoznačně proti zneužívání drog 
a jiných návykových látek.  Do soutěže se přihlásilo 40 dětí. Porota hodnotila nápady,  
kreativitu, myšlenky zpracování plakátů. Ceny v listopadu 2019 děti přebíraly z rukou 
zástupců města a ředitele NPC. 

Děti si užily týden zážitků  
Pro většinu dětí jsou samozřejmostí letní tábory. Najdou se ale i rodiny, které 
takové prožití prázdnin svým ratolestem dopřát nemohou.  Osm  prázdninových 
dnů mohla  dvacítka  těchto dětí opět prožít v  turistické a chatové osadě Zdravotník 
v Horní Vysoké u Úštěku , kde pro ně město  Litoměřice  po loňském úspěchu opět 
zrealizovalo  letní tábor.  Tým pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
městského úřadu jim připravil zábavný program nesoucí se v mottu „Bezpečné léto 
2019“.  Tábor byl podpořen fin.prostředky z Programu prevence kriminality Ministerstva 
vnitra. 
Děti strávily víkend v Horní Vysoké 
Městský úřad připravil začátkem října 2019 pro děti procházející evidencí oddělení 
sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) víkendový pobyt plný zábavy. Celkem 20 dětí 
strávilo víkend v turistické a chatové osadě Zdravotník v Horní Vysoké u Úštěku. Tým 
pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ pro ně připravil zábavný program 
plný zážitků a informací z oblasti prevence.  Tento projekt byl finančně podpořen 
z Programu prevence Ministerstva vnitra. 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Výkon sociálně-právní ochrany dětí je při Městském úřadu v Litoměřicích realizován 
oddělením sociálně-právní ochrany dětí a zahrnuje celou správní oblast obce 
s rozšířenou působností Městského úřadu Litoměřice. Činnost spočívá v
• terénní sociální práci
• oblasti náhradní rodinné péče, včetně doprovázení pěstounů
• v kuratele pro děti a mládež
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Celkový počet případů v roce 2019 činil 1495 spisů. Na základě dožádání pro jiné úřady bylo 
v roce 2019 řešeno 157 případů. V celkem 125 případech a podnětech bylo shledáno, že 
nešlo o děti, na něž se vztahuje sociálně-právní ochrana dětí.
Jednou z agend, které se terénní pracovníci OSPOD věnují, tvoří děti vyžadující pomoc 
a ochranu státu (děti ohrožené ve smyslu § 6 z. č. 359/1999 Sb.) Jde o děti dlouhodobě 
zanedbávané, zneužívané, jejichž rodiče zneužívají, nebo nevykonávají rodičovskou 
odpovědnost, děti osiřelé. Nejčastěji ukládaným výchovným opatřením je nařízení soudního 
dohledu nad výchovou dětí. Krajním případem ochrany je odebrání dítěte z  rodiny (z 
ohrožujícího prostředí) a nařízení ústavní výchovy. 
V roce 2019 bylo k 31. 12. v ústavní výchově 29 dětí, u jednoho dítěte probíhá tzv. ochranná 
výchova. Realizováno bylo cca 120 návštěv dětí v zařízeních ústavní výchovy. Během roku 
byl tento způsob výchovy ukončen u 5 dětí, a to buď zletilostí dítěte, nebo zrušením ústavní 
výchovy (dítě se vrátilo do rodiny nebo bylo svěřeno do péče jiné osoby).
V této souvislosti je třeba zmínit děti, které byly vystaveny týrání či zneužívání, a to již od 
raného věku. V roce 2019 bylo trestním řízení prokázáno 6 takových případů.
Při poskytování ochrany dětem dle §6 spolupracují pracovníci při sanaci rodiny s dostupnými 
neziskovými organizacemi, které zajišťují např. náhradní bydlení (azylové domy), sociálně-
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
Po úspěchu letního tábora v roce 2018 pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin se také 
v roce 2019 podařilo realizovat nejen tábor, který tentokrát trval 10 dní, ale v říjnu 2019 také 
víkendový pobyt pro děti, které se letního tábora účastnily. Tábor se uskutečnil v  areálu 
rekreačního střediska Zdravotník v Horní Vysoké. Akce se zúčastnilo celkem 20 dětí ve věku 
6-12 let. Ze strany rodičů byl o tábor velký zájem a děti si celý pobyt velmi užily. Pro velký 
zájem bude v  letošním roce podána žádost o dotace ze stejného projektu na jeden letní 
táborový pobyt a dva víkendové pobyty. 
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. 
V roce 2018 bylo v péči kurátorů pro mládež celkem 142 klientů, z tohoto počtu šlo o 83 dětí 
mladších 15 let. 51 klientů bylo řešeno pro specifické výchovné potřeby, dále 27 klientů pro 
protiprávní jednání a 28 pro spáchání přestupku. 
Město Litoměřice podporuje výkon pěstounské péče prostřednictvím týmu specializovaných 
sociálních pracovníků. Jedná se o pracovnice na přímý výkon SPOD v  oblasti náhradní 
rodinné péče: pěstounské péče, poručenské péče a péče jiné osoby než rodiče. Dále jsou 
to pracovnice, které pracují s pěstounskými rodinami v rámci uzavřené Dohody o výkonu 
pěstounské péče. 
V rámci doprovázení pěstounských rodin zajištuje povinné vzdělávání pečujících osob, 
organizuje rekreačně – vzdělávací víkendové pobyty, pravidelně pořádá setkávání 
pěstounských rodin a rovněž pro ně zajišťuje krátkodobé i dlouhodobé odlehčovací služby.
V roce 2019 zajistilo Město Litoměřice ve spolupráci se vzdělávacími agenturami 
7 jednodenních vzdělávacích seminářů a 1 víkendový vzdělávací pobyt pro pečující osoby 
v Holanech. Pěstounské rodiny měly možnost sdílet nejen svoje starosti, ale i pokroky a 
úspěchy na jednodenních tematických setkáních, která jsou pořádána pravidelně 2x ročně. 
Na podzim se uskutečnil několikadenní vzdělávací pobyt po odborné stránce zastřešený 
vzdělávací agenturou. 
Doprovázející sociální pracovnice připravily na první pondělí letních prázdnin pro děti 
z  pěstounských rodin výlet do výrobního závodu Škoda Auto a Muzea Škoda v  Mladé 
Boleslavi.
Pořádané akce byly hrazeny ze státní dotace na výkon pěstounské péče a z rozpočtu Města 
Litoměřice, které výše uvedené aktivity pravidelně finančně podporuje. S Městem Litoměřice 
mělo v roce 2019 uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče 43 osob pečujících, 29 osob 
uzavřelo dohodu s jiným úřadem nebo pověřenou osobou.
Moderní pěstounská péče je institut, který slouží dětem a mladým lidem, kteří se nacházejí 
ve velmi různorodých životních situacích a mají rozličné potřeby. Pěstouni se většinou 
specializují na jeden určitý typ pěstounské péče, ale mohou se i rozhodnout, že budou 
přijímat rozmanité spektrum dětí s velmi rozdílnými potřebami. V roce 2019 bylo na úseku 
náhradní rodinné péče evidováno 73 dětí v pěstounské péči a 36 dětí v péči jiné osoby než 
rodiče. U 32 dětí je vykonávána poručenská péče s osobní péčí poručníka. V roce 2019 bylo 
do dlouhodobé pěstounské péče umístěno 9 dětí, a do péče jiné osoby než rodiče 16 dětí, 
všechny tyto děti by jinak musely být umístěny v ústavní péči.
Krátkodobá pěstounská péče je krizová péče, která je poskytovaná dětem, jejichž situace 
vyžaduje rychlé řešení, a spočívá především v poskytnutí bezpečného místa, kde může dítě 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD zůstat, než se vrátí do své rodiny, nebo je pro něj nalezena rodina nová. V roce 2019 
vykonávaly pěstounskou péči na přechodnou dobu dvě rodiny a za stejné období nebylo 
do této formy péče umístěno žádné dítě. 
Jsou však i děti, jejichž rodiče se s konečnou platností rozhodnou, že již nikdy o své dítě 
pečovat nechtějí nebo nemohou. Tyto děti jsou pak zařazeny do seznamu dětí, kterým 
je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči ve formě osvojení. V  roce 2019 byly 
osvojeny celkem 3 děti. 
K 31. 12. 2019 evidovalo Město Litoměřice jednu nevyřízenou žádost žadatelů o osvojení. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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Mgr. Petr Hermann 

politik Zdravého města 
Litoměřice:
Jsem absolventem Pedagogické 
fakulty,obor matematika-fyzika.
Ve školství jsem pracoval 37 let, 
z toho posledních 10 let ve funkci 
ředitele Základní školy Na Valech 
v Litoměřicích. V roce 2002 jsem byl 
zvolen do zastupitelstva a stal se na 
4 roky místostarostou Litoměřic. Také 
v dalších volebních obdobích pracuji 
v zastupitelstvu a věnuji se  programu 
Zdravé město . V roce 2005 jsem byl 
zvolen do Rady Národní sítě Zdravých 
měst ČR, jejímž členem jsem dosud a od 
roku 2011 pak ve funkci předsedy Národní 
sítě Zdravých měst ČR.

 „Na základě 
výsledků dosažených 

v roce 2019 bylo naše město 
oceněno Národní sítí Zdravých 

měst titulem Šampion 
roku“.

Zdravé město Litoměřice a místní 
Agenda 21 
Téma roku: Zdravá komunikace – základ zdravé společnosti

Organizační zajištění Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 (ZML a MA21)
politik Zdravého města Litoměřice a MA21: Mgr. Petr Hermann
koordinátorka Zdravého města Litoměřice a MA21: Mgr. Irena Vodičková
metodička MA 21: Ladislava Čelková
web: zdravemesto.litomerice.cz

Členové komise:
Mgr. Zora Berglová, aktivní občanka
Ing. Lenka Brožová, MěÚ Litoměřice, Odbor životního prostředí
Robert Čelko, Městská policie Litoměřice
Ladislava Čelková, MěÚ Litoměřice, metodička MA21
Josef Douša, ANO
Radka Hazuchová, Severočeši
Mgr. Blanka Ježková, ředitelka, ZŠ Havlíčkova
npor. Pavla Kofrová, Policie ČR
Ing. Ivana Krňáková, Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice
Kateřina Kuderová, Sport a zdraví
Alena Kuldová, Společnost plánování rodiny a sexuální výchovy
Bc. Miroslava Najmanová, MěÚ Litoměřice, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Jana Pavlasová, ODS
MUDr. František Pražák, zástupce veřejnosti
Jaroslav Růžička, KSČM
PhDr. Lenka Simerská, SZ
Mgr. Petra Smetanová, Naděje
Magdaléna Šabatová, zástupce podnikatelské sféry
Veronika Vedejová, Diecézní charita Litoměřice, dobrovolnické centrum
Jan Vochomůrka, MěÚ Litoměřice, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Komise je poradním orgánem rady města, je řídící jednotkou celého procesu vedoucího 
k udržitelnému rozvoji ve městě. Zabývá se prosazováním principů MA21 – zapojováním 
veřejnosti, strategickým a komunitním plánováním, zkvalitňováním veřejné správy. Je 
významným partnerem politika i koordinátora ZM a MA21. 

Komise se schází pravidelně vyjma léta jedenkrát měsíčně a řeší postup místní Agendy 
21 stejně jako podněty občanů Litoměřic a členů komise.

Zaměření práce komise se každoročně odvíjí od cílů, které si komise stanovuje každý rok v 
tzv. Akčním plánu zlepšování, který je schvalován radou města. Po ukončení kalendářního 
roku je plán komisí vyhodnocen. Akční plány a jejich vyhodnocení jsou k nahlédnutí na webu 
Zdravého města Litoměřice.

Projekt Zdravé město Litoměřice a MA21 je stabilně zařazen v útvaru tajemníka MěÚ Pro lidi.

Zdravé město a místní Agenda 21 v Litoměřicích
Místní Agenda 21 (MA21) je progresivní zastřešující metodou zvyšování kvality veřejné správy 
vedoucí k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. 
Kromě kvalitnější a efektivnější práce veřejné správy sebou přináší i spokojenost obyvatel, 
jejich aktivní zapojení do veřejného života i do spolurozhodování o věcech veřejných.
Pro měření kvality MA21 je sestavena ofi ciální sada kritérií MA21, která byla schválena 
pracovní skupinou pro MA21, na jejichž základě je hodnocen rozvoj města. 
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Město Litoměřice dosáhlo nejvyšší kategorie poprvé v roce 2015 a od té doby je na základě 
pravidelných obhajob jeho stálým nositelem. Dosažený stupeň „A“ místní Agendy 21 je 
výrazem vysoké kvality veřejné správy.
Pro rok 2019 vstoupila v platnost nová kritéria hodnocení kvality zdraví měst zpracovaná 
a schválená pracovní skupinou pro MA21. Byla stanovena tříletá platnost odborného 
posouzení realizace místní Agendy 21. Proto byla v loňském roce zpracována První průběžná 
roční zpráva, a město tak poprvé nemuselo obhajovat svoji pozici v kategorii „A“ v deseti 
oblastech udržitelného rozvoje:

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 
2. Životní prostředí 
3. Udržitelná spotřeba a výroba 
4. Doprava 
5. Zdraví obyvatel 
6. Místní ekonomika a podnikání 
7. Vzdělávání a výchova 
8. Kultura a místní tradice 
9. Sociální prostředí 
10. Globální odpovědnost 

Expertní audity jednotlivých oblastí jsou zveřejněny na webu Zdravých měst. 
Na základě dosažených výsledků bylo naše město oceněno Národní sítí Zdravých měst ČR 
titulem „Šampion roku“.

Příklady dobré praxe
Zdravé město Litoměřice prezentovalo několik příkladů dobré praxe. Za ně obdrželo ocenění 
(tzv. „razítka dobré praxe“) udělená Národní sítí Zdravých měst:
• Seniorská obálka
• Prorodinný den na pracovišti MěÚ
• Ocenění „Srdcař Litoměřic“

Hlavní aktivity v roce 2019, které Zdravé město Litoměřice organizovalo:
Ukliďme Česko/Ukliďme Litoměřice 
Do úklidu Litoměřic se v sobotu 6. dubna zapojilo na 250 občanů Litoměřic, a připravili tak 
naše město na jaro.

Úředník na kole
Čtvrtý ročník soutěže pro městské úředníky se konal od června do srpna, 28 zúčastněných 
najelo 12 819 km – v porovnání s předchozím rokem téměř dvojnásobek kilometrů.

Osvětové kampaně 
Zdravé město Litoměřice v průběhu roku 2019 zorganizovalo pět vybraných komunitních 
kampaní celostátně podporovaných Národní sítí Zdravých měst ČR. Kampaně, které mají 
především osvětový charakter, jsou každoročně tvořeny desítkami akcí, na jejichž realizaci 
se podílí Zdravé město se svými partnery. Protože se Zdravé město plánuje věnovat nové 
Agendě – především práci s občany, byly některé z kampaní postupně předávány kolegům 
z OSVaZ.

Národní dny bez úrazů
Zaměřují se na bezpečnost silničního provozu a prevenci úrazů u dětí. Akcí se v průběhu roku 
zúčastnilo na 1 500 žáků mateřských a základních škol.

Bez přilby už nevyjedu
Letní kampaň je pravidelně zaměřena na bezpečnost cyklistů jakéhokoliv věku a organizuje 
ji společně s Policií ČR a městskou policií. Vzorní cyklisté získají za správné vybavení kola i 
sebe odměnu.

Evropský týden mobility
S mottem „Projdi se s námi“ organizovalo v týdnu od 16. do 22. září Zdravé město Litoměřice 
tyto preventivní akce pro všechny věkové kategorie:
16. září Cyklopeloton pro školy
17. září: Bezpečná cesta do školy
19. září:  O dopravě hravě v Domově U Trati 

Zdravé město Litoměřice a místní Agenda 21
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20. září: Výlet s Klubem českých turistů
21. září:  Cyklobus zdarma 
22. září:  O dopravě hravě zdravě
29. září:  MTB Tour České středohoří (jako spoluorganizátoři)

Dny zdraví (říjen) 
Zaměřují se na zdraví obyvatel v nejširším slova smyslu – od podpory pohybových aktivit 
přes zdravé stravování až po aktivní stárnutí. Obyvatelé Litoměřic mohli využít volné vstupy 
do městských sportovních zařízení, zájemci absolvovali ukázkové hodiny pohybových aktivit, 
přednášky a další akce zaměřené na prevenci zdraví. Děkujeme za spolupráci našim kolegům 
z příspěvkových organizací města – Městským sportovním zařízením, Domu dětí a mládeže 
Rozmarýn, Knihovně K. H. Máchy, stejně jako všem partnerům z neziskových organizací. 

Přehled akcí:
• Mladí, staří spolu jdou terezínskou kotlinou
• Beseda „Ztráta miminka“
• Zumbování pro děti s rodiči
• Zapomenuté pohraničí s Klubem českých turistů
• Beseda „Stínidla“ o vyrovnávání se se ztrátou svých nejbližších
• Jablíčkový den – preventivní akce s ukázkami samovyšetření prsu
• Den otevřených dveří v Hospici sv. Štěpána
• Drakiáda
• Měření zdravotních ukazatelů
• Zážitkový den na dětském dopravním hřišti
• Beseda Klubu celiakie
• Tichý svět
• Na stáří s chytrostí
• a volné vstupy do plaveckého bazénu, na zimní stadion, do solné jeskyně a hodiny 

jumpingu a jógy

Světový Den bez tabáku 
Přednášky zaměřené především na prevenci kouření u mladistvých byly určeny žákům 
základních a středních škol za účasti nejlepších odborníků na tuto prevenci – profesorky 
MUDr. Evy Králíkové, CSc., a MUDr. Karla Kubáta.

Zdravé zoubky 
Stejně jako v  předchozích letech organizovalo Zdravé město Litoměřice formou hry 
preventivní kampaň zaměřenou na dentální hygienu u dětí v mateřských školách a v prvních 
třídách základních škol.

Hlavní aktivity v roce 2019, které Zdravé město Litoměřice spoluorganizovalo:
• Přeplav svůj La Manche – únorová akce pro seniory organizovaná litoměřickým 

spolkem LiPen. Senioři přeplavali svůj La Manche 7,5x a v celostátní soutěži získali 
3. místo.

• Preventivní akce Onkoklubu Victoria – preventivní akce pro veřejnost se konaly v únoru 
a říjnu.

• Akce Střediska ekologické výchovy Sever – konají se po celý rok a jsou určeny žákům 
mateřských a základních škol, Zdravé město Litoměřice je pravidelným partnerem.

• Mezinárodní den dětí – 1. června – pravidelně pořádají jako sportovní jarmark Městská 
sportovní zařízení na městském koupališti.

• Den seniorů – 31. srpna –sportovní aktivity pro všechny aktivní seniory se pravidelně 
konají na městském koupališti.

Zapojování veřejnosti 
DESATERO PRIORIT LITOMĚŘIC – veřejné diskuzní fórum
Termín: 10. 4. 2019 v domě kultury
Účast: cca 200 občanů Litoměřic
Priority formulované během veřejné diskuze byly následně ověřeny anketou realizovanou 
prostřednictvím aplikace Mobilního rozhlasu v dubnu a květnu 2019. Do ankety se zapojilo 
celkem 1 007 respondentů. Zjištěné náměty byly zároveň ověřeny pomocí sociologického 
průzkumu u 500 občanů Litoměřic. 
Výstupy z veřejného fóra, ankety a sociologického průzkumu byly předloženy radě města ke 
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stanovení TOP priorit a garantů k jejich realizaci, postup je pravidelně radou města sledován.
TOP priority města Litoměřice vytipovaných občany na fóru byly následně ověřeny anketou 
a sociologickým průzkumem: 
1. Nepřevádět nemocnici na soukromý subjekt. Zapojit do rozhodování o budoucnosti 

zaměstnance a veřejnost
2. Navýšit dotaci na celoroční sociální činnost o 500 tisíc Kč
3. Postavit parkovací domy na volných prostranstvích – místo Severky, místo staré benzinky  

v ulici Růžovka)
4. Vysazovat více zeleně v celém městě 
5. Zrealizovat městskou sportovní halu v areálu GJJ a Masarykovy ZŠ
6. Zrekonstruovat areál letního kina
7. Zavést objednávací systém v centrální školní jídelně a zlepšit stravu, nabízet stravu pro 

různé typy strávníků 
8. Rozšířit krytý plavecký bazén

DESATERO PRIORIT LITOMĚŘIC OČIMA MLÁDEŽE 
Termín: 12. 3. 2019 ve Varhanním sále ZŠ Boženy Němcové
Účast: 57 žáků ze 7 základních a 3 středních škol, organizátoři akce ze Střediska ekologické 
výchovy Sever a 14 zástupců města
Mladí diskutovali o námětech a jejich řešení s druhým místostarostou Lukasem Wünschem, 
zastupitelem a politikem Zdravého města Petrem Hermannem, tajemníkem MěÚ Milanem 
Čigášem, vedoucími odborů MěÚ, koordinátorkou Zdravého města a MA21 Litoměřice 
Irenou Vodičkovou a zástupcem městské policie Robertem Čelkem.
Diskuze probíhala v pěti tematických oblastech: školství a kultura, bezpečnost a pořádek, 
životní prostředí, sociální služby a sport a zdraví. Každý stůl měl svého garanta, kterým byl 
zástupce příslušného odboru městského úřadu. Priority, které účastníci vybrali, stejně jako 
TOP priority z jednotlivých školních fór, byly následně ověřeny anketou s těmito výsledky:
1. Zlepšit kvalitu jídla ve školních jídelnách
2. Vybudovat jump arénu
3. Zkrátit dlouhé čekací doby v nemocnici
4. Vybudovat více sportovních hal ve městě
5. Prodloužit otevírací dobu v centrální školní jídelně
6. Zavést vratné kelímky na akcích
7. Zajistit přednášky o zdravém a konsenzuálním sexu
8. Zřídit koše a podzemní kontejnery na recyklovaný odpad na Mírovém náměstí
9. Zajistit bezpečí a osvětu pro LGBT komunitu
10. Vybudovat místo pro setkávání mládeže
11. Radou města byla dne 24. června vybrána k  řešení priorita „Zřídit koše a podzemní 

kontejnery na recyklovaný odpad na Mírovém náměstí“. 

ŠKOLNÍ FÓRA
Školní fóra probíhala během února a na sedmi litoměřických základních školách. Na školních 
fórech žáci diskutují především o nápadech na zlepšení v jejich škole a ve městě. Navržené 
TOP návrhy na zlepšení města jsou poté zařazeny do ankety Mladého fóra.

Priority vzešlé ze školních fór:
ZŠ Na Valech Dlouhé čekací doby v nemocnici
ZŠ Boženy Němcové Delší otevírací doba školní jídelny
Lingua Universal a Masarykova ZŠ Skatepark, BMX dráha
ZŠ U Stadionu Jump aréna /Jump park/
ZŠ Havlíčkova Více sportovních hal
ZŠ Ladova Místo pro setkávání mládeže

PROJEDNÁVÁNÍ S OBČANY
Na základě podnětů a stížností obyvatel sídliště Střed na stav hřiště a chování mladých ve 
vnitrobloku sídliště pozvali zástupci městského úřadu v čele s místostarostou Lukasem 
Wünschem 11. září 2019 obyvatele sídliště k diskuzi, při které společně hledali cesty vedoucí 
ke zvýšení kvality prostředí. Na  jejím základě byl sestaven plán revitalizace sídliště, která 
bude probíhat v několika etapách v následujících letech.
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Participativní rozpočet
Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočtování, 
kdy obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci 
konkrétní akce či projektu. Město Litoměřice vyčlenilo pro rok 2019 z rozpočtu 200 000 Kč.
Byly předloženy 4 žádosti:
1. Dětské hřiště při ZŠ Havlíčkova  
2. Naučná stezka na Mostné hoře  
3. Lelkování v Litoměřicích  
4. Discgolfové hřiště
V následné anketě mobilního rozhlasu vyhrál hlasováním u občanů projekt „Dětské hřiště 
při ZŠ Havlíčkova“ s 267 hlasy. Projekt byl v  létě 2019 dokončen a předán do užívání za 
přítomnosti starosty, navrhovatelů projektu a dalších představitelů města.

Dotační program Zdravého města Litoměřice a MA21
V roce 2019 byla na dotační program podporující aktivity obyvatel Litoměřic navýšena částka 
250 000 Kč. Motto „Zdravá komunikace – základ zdravé společnosti“ má za cíl motivovat 
veřejnost ke  společnému naplňování Komunitního plánu zdraví a kvality života města 
Litoměřice.

Poprvé činila maximální výše dotace na jeden projekt 30 000 Kč, maximálně však 80 % 
uznatelných nákladů projektu. 

Bylo předloženo celkem 15 projektů, rada města schválila podporu 13 projektů:

• Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích – Středohorské jamování aneb Souboj 
marmelád v rytmu jazzu (12 500 Kč)

• Základní škola Na Valech Litoměřice – Škola plná života 2019 (13 125 Kč)
• MgA. Lenka Kahuda Klokočková – Jarní očistný festival aneb Jezuitská žije (12 000 Kč)
• VICTORIA Liga proti rakovině, Litoměřice z.s. - Nejde jen o prsa – jde o život, prevence 

samovyšetření pro širokou veřejnost a žáky středních škol (19 000 Kč)
• Základní umělecká škola Litoměřice – Mezinárodní den tance v Litoměřicích 2019 aneb 

„Tancem ke společné radosti“ (15 000 Kč)
• Mgr. Kateřina Vomáčková – Mluvme spolu – Sprechen wir miteinander Internacionální 

setkání mládeže (15 000 Kč)
• Základní škola Havlíčkova Litoměřice – Zdravá komunikace – důležitá součást života 

(21 300 Kč)
• K.R.A. Litoměřice z.s. - Tančíme s dětmi pro radost (30 000 Kč)
• NADĚJE  - Noc venku 2019 (17 000 Kč)
• Lingua Universal – Měsíc zdraví – pohybem ke zdravé komunikaci 2019 (13 000 Kč)
• Středisko ekologické výchovy Sever Litoměřice o.p.s. – Sever všem aneb zodpovědně 

společně (22 575 Kč)
• Hospic sv. Štěpána, z.s. – Běh pro hospic 2019 (29 500 Kč)
• Kinoklub Ostrov, z.s. – Harmonický ostrov – naše radost (30 000 Kč)

Zdravé město Litoměřice a místní Agenda 21
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Ing. Mgr. Jaroslav 
Lachman
Poznejte vedoucího
Jako vedoucí správního odboru jsem k 
městskému úřadu nastoupil v roce 2011 
po dvaceti letech působení v ozbrojených 
a bezpečnostních složkách státu a pěti 
letech práce v bezpečnostním úřadu. 
V průběhu těchto let jsem získal řadu 
nyní využitelných znalostí a zkušeností 
především v řízení podřízených pracovních 
týmů, 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 roku 2016 máme jako 
občané možnost využít volebního práva 
až do roku 2026 každý rok, v letech 2018 
a 2024 dokonce dvakrát v jednom roce. 
Standardně se městský úřad podílí na 
organizaci a přípravě voleb ve správním 
obvodu obce s pověřeným obecním 
úřadem v jehož správním obvodu se 
nachází 30 obcí se 70 volebními okrsky, 
při volbách do Senátu Parlamentu ČR pak 
náš úřad stává tzv. Pověřeným úřadem 
ve volebním obvodu č. 29 – Litoměřicko 
a Slánsko v jehož správním obvodu 
se nachází 142 obcí s 288 volebními 
okrsky.

Městský úřad zabezpečuje 
především služby občanům. 

V této souvislosti bych si dovolil 
připomenout, že v rámci této služby jsme na 

internetových stránkách města zveřejnili tzv. „návody na 
řešení životních situací“, alias „potřebuji si vyřídit“, kde občan najde 

návod na řešení většiny životních situací s městským úřadem. 
Např. v případě jednání ve věci občanských průkazů 

zde občan najde kde, kdy, s kým a za kolik 
může věc řešit a další podrobné 

informace.

Odbor správní
Hlavní činnosti správního odboru

Správní odbor má 33 zaměstnanců a je vnitřně rozdělen do tří oddělení: oddělení správních 
činností, oddělení vnitřní správy a oddělení informačních a komunikačních technologií.

Oddělení správních činností vede Milena Nováková.
Hlavními úkoly oddělení jsou: evidence obyvatel, vedení matriky, agenda občanských průkazů 
a cestovních dokladů, 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 pobytu. Matrika pro občany řeší všechny matriční události, kterými jsou narození, 
úmrtí, svatby, změny příjmení a včetně vydávání příslušných dokladů, případně jejich duplikátů. 
Pro občany oddělení zajišťuje výdej občanských průkazů a cestovních dokladů. Součástí této 
agendy je zajištění vydání občanských průkazů mimo pracoviště v případě, že je občan imobilní.

Oddělení vnitřní správy vede Bc. Miroslav Tamáš.
Hlavními úkoly oddělení jsou: zabezpečení vnitřního chodu úřadu, řešení přestupků, provádění 
vidimace a legalizace, provozování pracoviště Czech POINT a organizace a řízení všech druhů 
voleb.
Zabezpečením vnitřního chodu úřadu je pak správa budov, autoprovoz, obsluha podatelny 
a telefonní ústředny, evidence majetku a fakturace, bezpečnost práce a požární ochrana. Dále 
obměna, modernizace kancelářského nábytku. Řízení a provádění skartační činnosti na úřadu. 
Úsek přestupků řeší především přestupky proti veřejnému 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 
trestů, výpisů bodového hodnocení řidiče aj.

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

Hlavní plněné úkoly odborem v uplynulém roce 2019.

• Podíleli jsme se na přípravě a organizaci voleb do Evropského parlamentu.
• Podíleli jsme se na přípravě a organizaci první místního referenda v Litoměřicích.
• Zřídili jsme detašované pracoviště matriky v městské nemocnici. Pracoviště je 

určené pro řešení matričních záležitostí matek nově narozených dětí.
• Pro zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců jsme provedli další rekonstrukce 

několika kanceláří na městském úřadu, kdy se jednalo o nové podlahy, o vybavení 
novým nábytkem, osvětlením a novou výpočetní technikou.

• Započala dlouhodobá rekonstrukce krovů střechy a věže Kalich na Mírovém 
náměstí 15/7.

• Úspěšně jsme zvládli v agendě evidence obyvatel, občanských průkazů 
a cestovních dokladů přechod na nový informační systém ministerstva vnitra.

• Rozšířili jsme wifi  síť úřadu o budovu v Pekařské ulici. Zcela jsme přešli na IP 
telefonii, byla provedena obměna telefonní ústředny úřadu, včetně výměny všech 
telefonních přístrojů úřadu.

• Provedla se celková rekonstrukce podatelny městského úřadu, kdy byla 
provedena rekonstrukce elektrorozvodů, dodáno nové osvětlení, technika a nový 
nábytek, dle moderních trendů.
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Odbor správní

Přehled hlavních administrativních úkonů odboru v roce 2019

57844 - osob vedeme ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
41232 - osob vedeme ve spr. obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
24249 - osob vedeme v evidenci obyvatel města
8887 - bylo provedeno vidimací a legalizací
5819 - bylo vydáno občanských průkazů
3444 - bylo vydáno cestovních dokladů
2590 - bylo vydáno pracovištěm Czech POINT ověřených výstupů z evidencí
956  - bylo provedeno zápisů v knize úmrtí
930 - cizinců má veden pobyt v Litoměřicích
608 - bylo provedeno zápisů v knize narození
741 - přestupků bylo převzato k řešení přestupkovou komisí
412 - žádostí o občanský průkaz bylo převzato od imobilních občanů
164 - bylo provedeno zápisů v knize sňatků
156  - bylo zahájeno správních řízení o zrušení pobytu

Přehled hlavních zabezpečovacích úkolů odboru v roce 2019

153397 - km najela odborem zabezpečovaná služební auta úřadu
5563 - m2 měly plochy kanceláří aj., ve kterých odbor zabezpečoval úklid
932 - požadavků bylo vyřešeno našimi informatiky
250 - počítačů bylo udržováno v provozu
132 - kanceláří je připraveno odborem pro zaměstnance úřadu 
50 - serverů bylo udržováno v provozu
6 - elektromobilů je úřadem využíváno v každodenním provozu
3 - hybridní automobily jsou využívány v provozu

Hlavní úkoly odboru v letošním roce 2020.
• Pokračování v rekonstrukci krovů střechy a historické věže Kalich na Mírovém 

náměstí č.p. 15/7 v Litoměřicích. V rámci rekonstrukce dojde k rozsáhlé opravě 
krovů a výměně opláštění věže. Rekonstrukce bude probíhat ve třech ročních 
etapách do roku 2021.

• Příprava a provedení nového orientačního systému ve všech budovách 
městského úřadu, který bude v souladu s novým grafickým vizuálem města.

• Příprava a provedení voleb do Krajského zastupitelstva v říjnu 2020.
• Příprava na realizaci vybudování výtahu ve dvoře 15/7.
• Pro zlepšení prostředí, do kterého přichází veřejnost na úřad a pro zlepšení 

pracovního prostředí zaměstnanců bude provedena rekonstrukce několika 
kanceláří. 

• Dokončení rekonstrukce sociálního zařízení v chodbě budovy úřadu na Mírovém náměstí 
č.p. 15/7 v Litoměřicích, které bude nově přizpůsobeno bezbariérově pro invalidní 
spoluobčany a pokusíme se jej zařadit do programu „Euroklíč“, kdy invalidní spoluobčan 
jedním klíčem může např. odemknout naše sociální zařízení, stejně jako sociální zařízení 
na benzínové stanici v Německu či obchodním domě ve Francii.

• Kromě výše uvedeného v roce 2020 bude správní odbor řešit komplexně logistické a další 
zabezpečení městského úřadu včetně operativního řešení problémů ve všech oblastech, 
které se nedají naplánovat.

Zajímavostí je, že od roku 
2016 máme jako občané 

možnost využít volebního práva až 
do roku 2026 každý rok, v letech 2018 

a 2024 dokonce dvakrát v jednom 
roce.
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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 občanům. 
Hlavním smyslem úřadu je zajišťování služeb, 
a to nejen pro litoměřické občany. Bohužel 
doba s sebou nese i negativní jevy a mnozí 
z nás mají pocit, že vše je dovoleno, že na vše 
je automaticky nárok, že mnohého 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.

„Odbor správy 
nemovitého majetku 

města vydal v roce 2019 
ze svého rozpočtu v součtu více 

jak 15 milionů na různé investice, 
rekonstrukce a opravy bytů 

a prostor sloužících k 
podnikání.“

Odbor správy nemovitého 
majetku města
1) Úsek správy majetku města (ÚSMM),
2) Oddělení lesního hospodářství (OLH),
3) Úsek správy nemovitostí (ÚSN).

Činnosti odboru (oddělení a úseků):

1) Úsek správy majetku města (ÚSMM)
• Zajišťuje evidenci veškerého nemovitého majetku města.
• Provádí prodeje městských nemovitostí, tj. pozemků, staveb a bytů, vč. přiznání k dani 

z převodu nemovitostí.
• Zajišťuje sepsání kupních smluv a nájemních smluv na nemovitosti města.
• 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, směny, věcná břemena apod.).
• Vydává vyjádření ke stavebnímu řízení (vyjádření souseda k uvažovaným stavbám, 

ukládání sítí apod.).

2) Oddělení lesního hospodářství (OLH)
převážně se zabývá: 
• těžbou, přibližováním a manipulací dřevní hmoty,
• lesnickými pracemi, které provádí dle lesního hospodářského plánu,
• zalesněním, tj. 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.

3) Úsek správy nemovitostí (ÚSN) 
• Zajišťuje správu bytového fondu a prostor sloužících podnikání, tj. veškeré provozní, 

technické a ekonomické činnosti související s jejich správou a užíváním (správa a 
údržba bytů a prostor sloužící podnikání, vč. kontrol, revizí, oprav, rekonstrukcí či 
případné investiční činnosti). 

• 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 nájemních vztazích v bytových domech a prostorách 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 sloužící podnikání.

• Vede veškerou agentu o nájemním vztahu (nájemní smlouvy, přechod nájmu, výměny 
bytů) a zpracovává podklady pro jednání RM, související s uzavřením či trváním 
nájemního vztahu.

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

V  uplynulém roce 2019 jsme opět pokračovali v  dalších opravách a rekonstrukcích 
městských bytů, a tím výrazně přispěli ke zvýšení komfortu bydleni pro stávající i nové 
nájemníky. I nadále jsme prováděli úpravy dvorních traktů, střech a světlíků v okolí Mírového 
náměstí, které byly dlouhodobě neudržovány, a pomohli tak vylepšit tvář historického centra 
města. Na několika domech jsme provedli dílčí nebo úplné opravy venkovních fasád. 
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V domech s  pečovatelskou službou se také pokračovalo s  úpravami dalších bytů, a to 
zejména s vybudováním nových bytových jader a odpovídajícího sociálního zázemí.

Celková výše vynaložených prostředků na tyto práce byla v roce 2019 okolo devíti milionů 
korun. 

Přes zjevnou snahu o zlepšení kvality bydlení se i nadále potýkáme s nekázní části 
nájemníků, odkládáním dožilých a nepotřebných věcí ve společných částech domů, na 
půdách, ve sklepech, na chodbách či dvorech, a to i přesto, že ve městě je možnost tyto 
věci bezplatně uložit ve sběrném dvoře. Úplným martýriem je pak v některých případech 
vyklizování bytů po zemřelých nájemnících, ke kterým se v rámci dědictví nikdo nepřihlásí 
a které nás pak stojí nemalé finanční prostředky. Problémem je také udržování pořádku a 
zajištění úklidu společných prostor domů a bohužel i venkovní zeleně na dvorcích, která je 
často neudržovaná a někdy i plná psích výkalů. Velkým nešvarem ve veřejném prostoru je 
také odhazování nedopalků od cigaret či drobných obalů od sladkostí a nápojů. Tento jev 
se bohužel vyskytuje stále více, a kazí tak celkový dojem o našem městě. 

V  dubnu loňského roku jsme po třech letech přistoupili k  mírnému zdražení nájemného 
v městských bytech s výjimkou domů s pečovatelskou službou, kterých máme okolo stovky 
a kdy k tomuto kroku přistoupíme až na počátku roku 2020. O bydlení v městských bytech 
je i tak nadále enormní zájem a výše nájemného je výrazně nižší než tržní cenová hladina 
ve městě.

S určitým pocitem hrdosti se nám po letech podařilo oživit nově zrekonstruovanou městskou 
tržnici Felixe Holzmanna, která se kromě běžného prodeje stala i místem setkávání občanů 
a konání různých občanských aktivit. Výrazně k tomu přispělo i pravidelné páteční pořádání 
farmářských trhů, které se přes počáteční obavy staly již pevnou součástí života obyvatel 
Litoměřic. 

V  loňském roce jsme i nadále pokračovali v  revitalizaci obou areálů bývalých kasáren, 
která napomohla dalšímu využití prostor určených k podnikání, zejména pak v Kasárnách 
pod Radobýlem, o čemž svědčí výrazný nárůst uzavřených nájemních vztahů. V bývalých 
Kasárnách Dukelských hrdinů došlo naopak z důvodu realizace geotermálního projektu 
Karlovou univerzitou k  určitému útlumu zdejší podnikatelské činnosti, ale nově zřízené 
vědecké pracoviště se stalo výraznou dominantou této části města s  příslibem jejího 
dalšího rozvoje. 

Na oddělení lesního hospodářství jsme se ostatně asi jako většina republiky potýkali 
s následky kůrovcové kalamity, a přestože skladba našich lesů je velmi pestrá a vlastní 
poškození lesních porostů není pro nás až tak likvidační, zhroucení trhu s vytěženým dřevem 
a kulatinou výrazně zhoršilo ekonomické podmínky hospodaření v této oblasti a prognóza 
na další roky není nijak příznivá.   

Odbor správy nemovitého majetku města tak vydal v roce 2019 ze svého rozpočtu v součtu 
více jak 15 miliónů korun na různé investice, rekonstrukce a opravy bytů a prostor sloužících 
podnikání.

Dle mého názoru lze konstatovat, že se nám i v loňském roce opět podařilo naplnit náročné 
úkoly a cíle, které jsou na majetkový odbor stále kladeny.

Přehled investic, rekonstrucí a oprav (r. 2019):

• Nebytové prostory (prostory určené k podnikání) + venkovní prostory -  výdaje celkem 
4 134 820 korun

• Objekty bývalých kasáren (VUSS, KDH, KPR a Pobřežní) - nebytové prostory (prostory 
určené k podnikání)  - výdaje celkem   2 201 439 korun

• DPS (různé a opravy bytů) + sociální síť (Farní charita, Naděje, Diakonie)  - výdaje 
celkem  2 370 841 korun

• Bytové domy neurčené k prodeji (střed města + ul. Kamýcká) - výdaje celkem 
5 703 517 korun

• Byty v bytových domech mimo centrum - již prodané nemovitosti (k.ú. Litoměřice+k.ú. 
Pokratice) – výdaje celkem 6 591 336 korun     
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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 fi nance. 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.“

Odbor školství, kultury, sportu 
a památkové péče
Školství
Do 6 základních škol, zřízených městem 
Litoměřice, přišlo v dubnu k zápisu 421 
dětí z Litoměřic i okolních obcí. Téměř 
jedna pětina přihlášených ale žádala o 
odklad povinné školní docházky. Je to 
mírný pokles oproti roku předchozímu, 
kdy o odklad žádalo 90 dětí.  Do prvních a 
přípravných tříd nakonec v září nastoupilo 
333 žáků. Přípravné třídy otevřely tradičně 
ZŠ Na Valech a ZŠ Havlíčkova. S ohledem 
na současný demografi cký vývoj ve městě 
a jeho blízkém okolí je kapacita aktuálně 
dostačující. Maximálně je však již využita 
kapacita ZŠ Ladova a Masarykovy ZŠ.  

Jedenáct provozoven Mateřské školy 
Litoměřice, příspěvkové organizace města, 
navštěvovalo v tomto roce 745 dětí v 36 třídách. Mateřskou školu navštěvují i děti 
od 2 let věku. Těm je uzpůsobeno zázemí MŠ provozovna Baarova, zejména pak 
s ohledem na hygienické a bezpečnostní předpisy. Na zlepšení zázemí pro vzdělávání 
i mimoškolní aktivity se podílejí jak přímo školy v rámci příspěvku zřizovatele na 
provoz, tak i město Litoměřice jako vlastník těchto objektů. Poslední mateřskou 
školou tzv. „panelákového typu“, která má nově zateplenou fasádu a rekonstruovaný 
vstup do objektu, je MŠ Lipová v Mládežnické ulici. Od léta také město pokračuje 
v generálních opravách výtahů, rozvodů vody a kanalizace v objektech mateřských 
škol. Tyto opravy nejsou pro uživatele viditelné, ale naprosto nezbytné, abychom 
se do budoucna vyhnuli nepředvídatelným haváriím, které by komplikovaly plynulý 
každodenní provoz školských zařízení.

Rozsáhlou a významnou rekonstrukcí prošla Základní škola Boženy Němcové, která 
výstavbou venkovního výtahu ve dvorním traktu získala celkově bezbariérový přístup 
do všech učeben i varhanního sálu. Dále došlo v jejím areálu ke kompletní renovaci 
povrchu školního hřiště s bezpečnostní úpravou doskočiště a košů na basketbal a 
v neposlední řadě město vybudovalo novou venkovní učebnu a nový venkovní stůl na 
ping pong. 

V červnu proběhl již 4.ročník ocenění nejlepších žáků základních škol a ZUŠ 
Litoměřice nazvané  „Litoměřické naděje“. Večer byl přehlídkou úspěchů, kterých žáci 
a studenti dosáhli v průběhu právě končícího školního roku ať již ve vědomostních, 
hudebních nebo sportovních soutěžích. Ceněna byla i pomoc slabším spolužákům 
nebo dobrovolné aktivity odváděné ve prospěch školy i města. Každá škola 
nominovala dva až tři nejlepší žáky.

Tradiční akci města Litoměřice a Okresní hospodářské komory v Litoměřicích 
TECHDAYS, která proběhla v říjnu v areálu výstaviště Zahrady Čech, navštívilo přes 
1300 žáků mateřských, základních a středních škol. Cílem akce je motivovat žáky ke 
studiu technických oborů, jelikož v současné době regionální pracovní trh vykazuje 
nedostatek takto kvalifi kovaných pracovníků. Na programu byla jak přehlídka 
středních, tak i vysokých škol nabízejících technické obory, následně i regionálních 
fi rem, u kterých mohou do budoucna nalézt své uplatnění.  Technický klub mládeže 
při DDM Rozmarýn představil svou činnost zejména dětem z mateřských škol, 
se kterými bude do budoucna pravidelně spolupracovat v rámci jejich školního 
vzdělávacího programu.  

Ve spolupráci s nadačním fondem Unipetrolu a Vysokou školou chemicko-
technologickou jsme v sále Domu kultury uspořádali popularizačně-naučnou show
„Báječný den s chemií“. Cílem tříhodinové akce bylo zábavnou formou představit 650 
žákům základních škol a Gymnázia J. Jungmanna v Litoměřicích různé chemické 
pokusy a reakce a jejich praktické využití v běžném životě.
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Od měsíce října má nového ředitele Centrální školní jídelna, která zabezpečuje školní 
stravování pro všechny základní školy v Litoměřicích. Jeho plánem do budoucna 
je obměna stávajícího jídelníčku, v rámci možností využívání surovin od místních 
pěstitelů a chovatelů a zkvalitnění zázemí v prostorách jejích jednotlivých provozoven.

Kultura
Kulturní program celého roku se nesl v duchu oslav 800 let od založení města, na 
kterém se podílelo jak město Litoměřice, jeho příspěvkové organizace, tak i většina 
místních kulturních spolků. Pro ty byla určena i navýšená alokace dotací do oblasti 
kultury ve výši celkem 1,9 mil. Kč, která byla využita na 35 kulturních akcí a na 
celoroční činnost 21 kulturních neziskových subjektů.  

V tomto roce se konal již 5. ročník mezinárodního sochařského sympozia na Zahradě 
Čech, kam zavítali 3 sochaři z Čech a jedna Italka. Tvořili dle vlastních návrhů z 
připravených pískovcových bloků o váze celkem 22 tun z lomu v Dubenci. Nové sochy 
pak byly během srpna umístěny v lesoparku na úpatí Mostné hory společně se třemi 
exponáty z minulého ročníku, a rozšířily tak stávající expozici 19 exteriérových děl 
instalovaných v různých částech města. S těmi se můžeme setkat na řadě míst, ať v 
historickém jádru města nebo na Střeleckém ostrově. Cílem sympozia je pravidelnými 
workshopy podpořit veřejný prostor města, a vytvořit tak externí galerii soch 
dostupnou každému. Odbornými garanty letošního ročníku byli akad. sochař Libor 
Pisklák a architekt Jakub Pleyer.

Sport 
Město Litoměřice v souladu se svou Koncepcí rozvoje sportu pro období 2018-2023 
podporuje každoročně dotacemi na celoroční činnost místní sportovní kluby a spolky 
se sídlem v Litoměřicích nebo působící v Litoměřicích, které vychovávají mládež do 
18 let. Na tuto podporu je z rozpočtu města vyčleněno zhruba 16 mil. Kč. Dále pak 
město podporuje i sportovní akce otevřené pro veřejnost formou jednorázových 
dotací. 

V roce oslav 800. výročí založení města uspořádala příspěvková organizace Městská 
sportovní zařízení v Litoměřicích v červnu na letním koupališti velký Sportovní 
jarmark, kde se dětem představila většina místních sportovních klubů. Pro rodiče tak 
akce přinesla ucelený přehled o možnostech místních volnočasových aktivit pro jejich 
potomky. 

V areálu letního koupaliště také před sezónou město Litoměřice vybudovalo 5 nových 
vrtů pro účely napouštění vody do všech bazénů a rovněž i pro zajištění zavlažování 
travního porostu na pozemcích koupaliště. U dětského bazénu byla stará nevyhovující 
klouzačka nahrazena novou bezpečnou a zároveň došlo i k jeho rozdělení pro plavce 
a neplavce. U bazénu byla vybudována i nájezdová rampa pro občany se sníženou 
pohyblivostí, aby se lépe dostali do vody. 

Od února je v užívání i nově zrekonstruovaný objekt v areálu bývalých kasáren 
Dukelských hrdinů, kde našli své zázemí karatisté, boxeři, potápěči, Litomíci a oddíl 
beachvolejbalu. U hřiště město vybudovalo i diváckou tribunu a areál oplotilo. 

Památková péče
Z Programu Regenerace městské památkové rezervace, kterou každoročně vyhlašuje 
Ministerstvo kultury ČR, se nám opět podařilo získat velmi slušnou dotaci ve výši 
2.665 tis. Kč. Z ní pak společně s příspěvkem z rozpočtu města bylo opraveno dalších 
5 nemovitých kulturních památek v historickém jádru města, a to jak na Mírovém 
náměstí, tak i v ulicích Jarošova a Dominikánská. 

Téměř roční práci na vypracování „Zásad reklamy a označování provozoven v MPR 
Litoměřice“ jsme zakončili úspěšným schválením tohoto dokumentu v zastupitelstvu 
města v prosinci 2019. Spolupracovali jsme napříč všemi odbory městského úřadu, 
přes komisi územního rozvoje a městských památek a komisi cestovního ruchu. 
Naším cílem bylo zajistit pro podnikatele ucelený přehled pokynů a doporučení 
s cílem motivovat je k odpovědnějšímu přístupu k veřejnému prostoru městské 
památkové rezervace a eliminovat reklamní smog v této historicky nejvýznamnější 
lokalitě města. Uvědomujeme si, že reklama je pro ně důležitá, a proto jim návodným 
způsobem předkládáme možnosti, jak může být účinná a efektivní a zároveň i 
estetická a vizuálně akceptovatelná s ohledem na zájmy státní památkové péče. 
Město zároveň vyhlásilo i nový dotační titul pro podnikatele, kteří se rozhodnou 
upravit vzhled své provozovny nebo reklamy v souladu s novými zásadami. Náklady, 
které vynaloží, tak mohou být městem částečně kompenzovány.
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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.

„Největší odměnou 
je to, když do Litoměřic 

přijedou bývalí rodáci a jsou 
nadšení, jak se Litoměřice za 

posledních dvacet let 
změnily k lepšímu.“

Odbor územního rozvoje
Členění odboru:
Úřad územního plánování (ÚřÚP)
Úsek investic (ÚI)
Oddělení veřejných zakázek a projektů

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, koordinaci stavební činnosti ve městě a 
zajišťování dotací a veřejných zakázek.
Úřad územního plánování se zabývá územně plánovací činností pro 40 obcí.
Od 1.1.2019 zdejší úřad ÚP, jako dotčený orgán státní správy, vydal 196 závazných 
stanovisek podle § 96 b stavebního zákona k záměrům v rámci ORP Litoměřice pro potřeby 
těchto stavebních úřadů: SÚ Litoměřice, SÚ Štětí a SÚ Úštěk. 
Dále se prověřovala platnost a potřebnost 8 územních studií v rámci jednotlivých územních 
plánů obcí.
Průběžně se aktualizují územně analytické podklady pro celé správní území ORP. 
Úsek investic ve spolupráci s městským architektem připravuje projektové 
dokumentace pro plánované 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
• posuzuje projektové dokumentace investorů na území města
• pracuje v komisi územního rozvoje a regenerace městských památek
• poskytuje architektonickou a poradenskou pomoc při přípravě projektových 

dokumentací města
• řídí a koordinuje studentské práce pro město
• poskytuje odbornou a konzultační činnost pro stavební úřad a úřad územního 

plánování.

Úsek investic zajišťoval ve městě v roce 2019 celkem 167 stavebních a projekčních 
akcí (nové stavby, stavební úpravy, opravy, havárie). Byly dokončeny největší stavební 
akce „Pivovar – regenerace budovy A pro podnikatelské využití“, stavba „Regenerace 
panelového sídliště Pokratice IV. etapa“ a „Výstavba dešťové kanalizace a komunikace 
v ulici Jarní. Byla dokončena i rekonstrukce ulice Vavřinecká.

Byla zahájena revitalizace dalšího objektu v bývalých kasárnách „Litoměřice – Kasárna 
pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro 
podnikatelské využití“, dokončena byla i oprava fasády a výměna oken ve dvorním 
traktu a střechy na objetu čp. 17 na Mírovém náměstí, byla dokončena i nová podatelna 
na radnici. Byla zahájena úprava části městského hřbitova pro umístění urnových míst.   

Technické služby společně s odborem územního rozvoje zajistily nové povrchy 
komunikací v ulicích Alšova, Hálkova, Turgeněvova, Květinová, Rooseveltova, 
Havlíčkova, Růžovka a Družstevní. 

V rámci správy dětských a sportovních hřišť (jedná se o 50 ploch) bylo vybudováno 
nové oplocení dětských hřišť č. 11 a 43, o další sportovní prvky doplněna jiná hřiště.

Další menší stavební akce byly realizovány v tomto rozsahu: oprava opěrných 
zdí v ulicích Na Vinici a Družstevní, nový chodník v ulici Švermova a Hálkova, 
pokračování chodníku na Mostnou horu, byla dokončena oprava Rybářských 
schodů, oprava schodiště na sídlišti Cihelna a v ulici U Kapličky. Mezi panelovými 
domy v ulicích Seifertova – Hejdukova byly opraveny spojovací chodníky. V ulicích 
Družstevní a Michalovická byla vybudována nová parkovací místa. Bylo   nově 
zřízeno veřejné osvětlení v ulicích Rooseveltova a Zahradnická. Nově byla 
postavena lávka k objektu Štampův mlýn, opravena lávka nad ulici Pokratická. 

Byly vybudovány bezbariérové přechody a přechodová místa v ulici Vrchlického 
a Dvořákova a nasvíceny přechody v ulici Pokratická a Žitenická. 

V rámci údržby byly zajištěny opravy dešťových vpustí, šachet a přípojek na dešťové 
kanalizaci v majetku města.
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Investiční oddělení zajišťovalo i všechny opravy v areálu výstaviště Zahrada Čech a 
všechny opravy v budovách základních škol zhotovení bezbariérového přístupu – 
výtahu a sociálního zařízení, včetně výměny nového povrchu hřiště a opravy krovu  
v ZŠ Boženy Němcové a mateřských škol zateplení MŠ Mládežnická, výměna ležaté 
kanalizace a výměnu vodovodní přípojky v objektu MŠ  Ladova, pro odbor sociální 
péče  zateplení objektu Srdíčko, opravy v budově domova důchodců, pro městskou 
knihovnu realizace vzduchotechniky a v objektu Centrální školní jídelny (střecha, 
zateplení a nová folie) a městské divadlo – oprava části střechy.

Úzce spolupracujeme s investory, kteří staví nové internetové sítě a koordinujeme 
všechny opravy plynovodů, vodovodů, kanalizace i elektrických rozvodů ve městě.   
V těchto lokalitách zajišťoval odbor územního rozvoje i opravy povrchů komunikací 
spolu se správci těchto sítí, např. ul. Březinova, včetně nového chodníku, ulice Horní 
Dubina a Máchova.  

Odbor územního rozvoje jako majetkový správce komunikací vybírá poplatky za 
zábory veřejných prostranství, v roce 2019 bylo vybráno 1 140 tis. Kč. Ve městě bylo 
52 havárií vodovodu, 9 havárií plynu a bylo provedeno 387 dalších výkopových prací 
pro položení kabelů apod. 

Odbor zajišťuje také přípravy projektových dokumentací na stavby: kruhová 
křižovatka Želetice, parkovací dům Růžovka, studie parkovacího domu Na Valech, 
PD komunikace a sítě ul. Bójská, K. Světlé a ul. Zelená, studie nové obřadní síně na 
hřbitově, dále byla zahájena příprava opravy krovu a střechy na Kalichu atd.   

Oddělení veřejných zakázek a projektů
Oddělení veřejných zakázek a projektů   připravilo nebo podalo v roce 2019 
tyto žádosti o dotace:
Přechod pro chodce – Kocanda/SFDI    - byla přiznána dotace na zajištění bezpečného 
přechodu na Českolipské ulici, včetně nových autobusových zastávek (realizace 2020, 
koordinace se stavbou vodovodu a kanalizace).

Litoměřice – pořízení manipulační techniky pro městskou kompostárnu – dotace 
KÚÚK, spolupráce s odborem životního prostředí

Litoměřice, ZŠ Na Valech – vybudování odborných učeben/IROP-MASS

Litoměřice – ZŠ Masarykova/IROP, bezbariérový přístup a vybudování odborných 
učeben

Realizovány byly tyto projekty podpořené z dotací:
Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití (podpořeno 
z prostředků MPO – výše dotace 11 475 tis. Kč.

Regenerace sídliště Litoměřice Pokratice, IV. etapa/ SFRB – jedná se o další 
pokračování úprav veřejných prostor na nejlidnatějším sídlišti v Litoměřicích. 
Projekt zahrnuje opravu chodníků i komunikací, úpravu ploch před bytovými domy, 
vybudování odpočinkových a herních prostor, doplnění zeleně, městského mobiliáře 
a veřejného osvětlení. Výše dotace od SFRB 5 973 tis. Kč.

Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a 
parkovací plochy pro podnikatelské využití /MPO – jedná se o zahájení stavebních 
úprav administrativní budovy, kde vznikne zázemí pro firmu s cca sto zaměstnanci, 
kanceláře. Součástí stavby je i nové parkoviště pro potřeby firmy.  Dokončení stavby 
cca 12/ 2020. Předpokládaná výše dotace 13 mil. Kč.

Regenerace městské památkové rezervace 2019/MKČR – jako každý rok byla podána 
žádost o dotaci na opravu památkově chráněných objektů v MPR. Město obdrželo 2 
665 tis. Kč.

Litoměřice, ZŠ Boženy Němcové – vybudování bezbariérového přístupu/IROP-MAS – 
projekt řešil realizaci výtahu v budově školy.

Obnova veřejného prostranství ul. Mezibraní v Litoměřicích – zpracování projektového 
záměru
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Kalich – Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje – příprava 
podání žádosti o dotaci na opravu krovu chráněné památky.

     

Dále probíhala administrativní a projektová činnost v souvislosti s přípravou dalších 
dotačních projektů: 

Pivovar Litoměřice regenerace objektu B pro podnikatelské využití/MPO – přípravné 
práce na projektu, podání předběžné žádosti

Revitalizace letního kina v Litoměřicích/MAS, příprava žádosti

Regenerace městské památkové rezervace 2020/MKČR, příprava podkladů pro dotaci 

a administrativní činnost v průběhu udržitelnosti dokončených projektů: 

Automatická parkovací zařízení pro kola, Litoměřice – modernizace a dostavba 
autobusového nádraží, Zvýšení bezpečnosti dopravy ulice Palachova, Dětské 
dopravní hřiště, regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice I-III. etapa.

Oddělení veřejných zakázek a projektů administrovalo v roce 2019 celkem 192 
veřejných zakázek malého rozsahu a 8 podlimitních zakázek v rámci celého úřadu. 
Také je metodickým a poradním orgánem pro příspěvkové organizace města.
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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.

To, že se 
k nám vrací 

podnikatelé z jiných 
měst vyřizovat své záležitosti 

s odůvodněním, že to sice mají dál, ale že 
zde byli spokojeni, nás motivuje ke snaze 

odvádět svou práci co nejlépe.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Obecní živnostenský úřad
Odbor obecní živnostenský úřad, přestože patří s devíti pracovníky k menším 
odborům, zajišťuje výkon přenesené působnosti pro všechny obce v rámci obce 
s rozšířenou působností jak na úseku registrace, tak na úseku kontroly.

Pracovníci registrace vyřizují v převážné většině, pokud to zákon umožňuje, veškeré 
požadavky klientů na počkání. Podnikatelé si mohou např. ohlašovat nové živnosti, 
žádat o koncese, doplňovat obory u živnosti volné, měnit sídlo, ustanovovat nebo 
ukončovat odpovědné zástupce, přerušovat živnostenská oprávnění, nahlašovat 
či rušit provozovny, pořizovat aktuální výpisy ze živnostenského rejstříku, rušit 
živnostenská oprávnění. Díku tomu, že se vše zpracovává v Registru živnostenského 
podnikání, který je celorepublikový, není nutné dodržovat místní příslušnost a 
podnikatelé tak mohou své záležitosti vyřizovat na tom živnostenském úřadě, kde je 
to pro ně nejvýhodnější jak vzdáleností, tak dobou zpracování. To, že většinu změn a 
ohlášení živností zpracováváme na počkání, využívají nejen „naši“ podnikatelé, ale i 
spousta klientů mimo ORP, např. z Prahy, kteří zde nejčastěji zakládají nové právnické 
osoby (hlavně společnosti s ručením omezeným). 

 Trochu jinak je tomu při žádosti o některou z koncesí (nejčastější je koncese na 
dopravu), ke které se musí vyjadřovat či dávat souhlasné stanovisko jiný správní 
orgán. V těchto případech je potom potřeba počítat s tím, že žádost nelze vyřídit na 
počkání, protože se o ní rozhoduje ve správním řízení, ale o tom je každý podnikatel 
dostatečně informován. 

Rok 2019 zásadní změny v legislativě nepřinesl. Velká změna v roce 2018 se týkala 
podnikání v cestovních ruchu, kde došlo k velké novele příslušného zákona. Náš úřad 
jako první v celém Ústeckém kraji řešil změnu koncese týkající se cestovní kanceláře. 
Jednalo se o naprosto novou věc, kterou se nám ve spolupráci s Ministerstvem pro 
místní rozvoj, které je orgánem vyjadřujícím se a poskytujícím stanovisko právě ve 
věci cestovních kanceláří, vše podařilo dotáhnout ke zdárnému konci a naše jediná 
cestovní kancelář v rámci celé ORP byla první v kraji, která rozšířila svou koncesi 
podle dikce zákona.

V roce 2019 jsme evidovali 11 554 držitelů živnostenských oprávnění (z toho 616 
nově vzniklých). Tento počet je stabilní a posledních 5 let takřka neměnný. Jen pro 
představu, podnikatelských subjektů, které mají sídlo přímo v Litoměřicích, je 5 080. 
Počet zrušených živnostenských oprávnění se začíná stabilizovat, dokonce snižovat. 
V posledních letech lze sledovat výrazné zvýšení počtu sankčních zrušení, kdy v roce 
2017 se počet přehoupl přes 100 a to nejen díky návrhům na zrušení živnostenských 
oprávnění zasílaných Správou sociálního zabezpečení z důvodu, že podnikatelé 
neplní závazky vůči státu. V současné době je zásadním důvodem sankčních 
zrušení neplnění povinnosti podnikatele předložit živnostenskému úřadu doklad o 
právním důvodu pro užívání sídla.  Bohužel je v dnešní době velice rozšířen trend 
obyvatel mít adresu na ohlašovně městského nebo obecního úřadu. To se nevyhýbá 
ani podnikatelům, kteří ale na adrese úřadu podnikat nemohou a následně nejsou 
schopni doložit doklad právě na sídlo, ze kterého by svou podnikatelskou činnost 
mohli vykovávat. Převážná část těchto podnikatelů na výzvu živnostenského úřadu 
k předložení dokladu na sídlo nereaguje, nápravu nezjedná a živnostenská oprávnění 
jsou jim následně sankčně rušena. I nadále trvá trend velkého množství sankčně 
rušených živnostenských oprávnění právě z důvodu absence doloženého sídla 
(tvoří takřka třetinu všech rušených oprávnění) a tím velké administrativní zátěže. 
Vzhledem k tomu, že veškerá rušení jsou řešena ve správním řízení, byl pro tuto 
problematiku vyčleněn jeden pracovník, aby touto administrativou nebyli zatěžováni 
pracovníci kontroly. Ostatní zrušená živnostenská oprávnění jsou rušena v převážné 
většině na vlastní žádost podnikatelů na úseku registrace.

V roce 2016 se do zrušení na vlastní žádost promítla první vlna EET, kdy spousta 
podnikatelů koncem roku rušila „Hostinskou činnost“ hlavně v případě, že se jednalo 
o malé provozovny, které často provozovali jen jako vedlejší činnost. V roce 2017 to 
byla druhá vlna EET týkající se Velkoobchodu a maloobchodu, kdy hlavně v malých 
obcích podnikatelé své provozovny rušili. Někteří živnost úplně nezrušili, ale nahlásili 
její přerušení a ukončili pouze provozovnu.

Do celkového počtu podnikatelů to ale nijak výrazně nezasáhlo, protože ve spoustě 
případů se jednalo pouze o jedno z více oprávnění, které podnikatelé vlastní. Nyní už 
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nelze nijak výrazně sledovat vliv EET na přírůstek či úbytek podnikatelů, resp. jejich 
provozoven.

Hlavním důvodem rušení živnostenských oprávnění na vlastní žádost v roce 2018 
a 2019 je kromě běžných odchodů do důchodu apod. stále velká poptávka na trhu 
práce. Spousta podnikatelů se nechává zaměstnat. 

Za rok 2019 se vyřídilo na úseku registrace celkem 2 440 podnětů, v roce 2018 to 
bylo 2 502 podnětů, za rok 2017 to bylo celkem 2 756 podnětů, což hovoří o velice 
vyrovnaných číslech díky stabilnímu podnikatelskému prostředí. Mírný pokles lze 
přičíst právě velké poptávce z řad podniků a firem po zaměstnancích. V současné 
době je situace na podnikatelském poli spíše stabilizovaná a neovlivnily ji žádné 
významnější legislativní změny.

Ani úsek kontroly nezahálel a během roku uskutečnil 552 kontrol jak na provozovnách 
v rámci celé obce s rozšířenou působností, která čítá celkem 40 obcí (těch bylo 
celkem 248), tak kontrol dokladů podnikatelů na úřadě. Všechny provedené kontroly 
byly zaměřeny na dodržování plnění povinností stanovených živnostenským zákonem 
a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské 
podnikání. Z tohoto množství kontrol však vzešlo jen 20 pochybení na provozovnách, 
za které byly uloženy pokuty formou příkazu (bloku) na místě v celkové výši 18 000 
Kč. V roce 2019 jsme, bohužel, zaznamenali i 3 případy závažnějšího porušení zákona, 
kterými bylo neoprávněné podnikání, tzn. podnikání bez příslušného živnostenského 
oprávnění, za která bylo uloženo celkem 26 000 Kč.  

Největším nešvarem podnikatelů při kontrolách, hlavně při těch ohlášených, kdy jsou 
zváni ke kontrole na úřad, je nespolupráce. Přestože mají možnost se domluvit i 
na kontrole v sídle, aniž by museli na úřad, případně mohou navrhnout jiný termín 
kontroly, často nereagují vůbec a na kontrolu se nedostaví. Pak nezbývá než uložit 
podle kontrolního řádu pokutu za nesoučinnost, přitom by bylo možné represi 
zabránit jakoukoliv formou komunikace. V roce 2019 evidujeme 45 případů, kdy si 
podnikatelé nekomunikací a nespoluprací takto „vydělali“

Srovnání let 2014-2019: 

rok Počet 
podnikatelů

Zrušená ŽO Z toho 
sankční

Počet 
kontrol

Počet 
porušení

2014 11 434 275 19 504 53
2015 11 437 284 65 563 43
2016 11 452 308 61 526 27
2017 11 409 391 104 532 19
2018 11 429 312 89 570 15
2019 11 554 285 89 552 20

Od 1.7.2017 platí nový zákon 250/2016 Sb., tzv. přestupkový zákon, kdy každé 
porušení živnostenského zákona (dříve správní delikt) se stává přestupkem. Přestupek 
spáchaný právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající nezaniká ani po 
ukončení podnikatelské činnosti.

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 povinnost nahlašovat veškeré změny související 
s předmětem podnikání, ale i se sídlem či provozovnou včetně náležitostí jejího 
označení. Nesnažíme se podnikatele „nachytat“, ale především dostatečně předem 
informovat. Není nic jednoduššího než se u nás zastavit nebo zavolat, rádi jim 
poskytneme veškeré informace.

Přestože se náš odbor jmenuje obecní živnostenský úřad, nemáme „pod palcem“ 
jen živnostníky, ať už fyzické nebo právnické osoby, ale evidujeme zde i 474 
zemědělských podnikatelů v rámci ORP (v předchozím roce to bylo 483).  Na rozdíl 
od Registru živnostenského podnikání, který provozuje Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, Evidenci zemědělského podnikatele provozuje Ministerstvo zemědělství. 
Počet aktivních zemědělců je takřka neměnný. Meziroční změny jsou spíše v řádu 
jednotek. Jednoznačně i v zemědělském podnikání převažují fyzické osoby (411) 

Obecní živnostenský úřad

Hlavním cílem našeho 
odboru je vycházet podnikatelům 

jak stávajícím, tak budoucím, vstříc a 
současně působit i preventivně. Rádi 

poskytneme veškeré informace.
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nad právnickými, kterých je jen 63. Evidujeme dokonce jednoho zahraničního podnikatele 
v zemědělství.

Podnikatelé mají možnost některé důležité informace najít na webových stránkách města 
v sekci Podnikatel nebo v životních situacích – potřebuji si vyřídit -> podnikání, kde najdou 
základní návody, co je k čemu potřeba, co se hradí a co nikoli, vzory formulářů apod. Mimo 
jiné zde zjistí, že jsme tu pro ně od pondělí do čtvrtka už od 7.00 hod. V pátek máme zavřeno, 
abychom měli čas také na provozní záležitosti, ale v případě předchozí nebo telefonické 
domluvy jsme schopni podnikatelům vyjít vstříc i v zavírací den. Respektujeme to, že čas 
podnikatelů je drahý, a proto se snažíme, aby u nás strávili při vyřizování svých záležitostí 
co nejméně času. Podnikatelům se věnují 4 přepážkoví pracovníci, kteří se střídají i v polední 
pauze. Své záležitosti u nás mohou podnikatelé řešit již od 7:00 hod., nikoliv od 8:00 hod., jak 
bývá obvyklé. Respektujeme to, že i jejich čas je drahý a často se jim hodí vše vyřídit dříve, než 
započnou svou práci. K dispozici jsme nejen v úřední dny, ale od pondělí do čtvrtka. Správní 
poplatky u nás platí přímo, nikoliv na pokladně úřadu a mají možnost využít kromě platby 
v hotovosti také bezhotovostní platbu kartou pomocí terminálu přímo na přepážce. I to, že se 
k nám vrací podnikatelé z jiných měst vyřizovat své záležitosti s odůvodněním, že to sice mají 
dál, ale že zde byli spokojeni, nás motivuje ke snaze, odvádět svou práci co nejlépe.

Zda se nám to daří a zda jste spokojeni i vy, necháme na vašem posouzení.

www.litomerice.cz/podnikatel

Obecní živnostenský 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 13 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.  

Celkem občané města 
vyprodukovali v roce 2019 6 081 

tun odpadů

Odbor životního prostředí
Odbor životního prostředí otevřel v  dubnu 2019 program podporující zachytávání 
dešťové vody pro své občany a Město Litoměřice se stalo první obcí v  ČR, která 
podpořila problematiku sucha v tomto směru. Za uplynulý rok jsme podpořili nádrže 
a sudy na dešťovou vodu o celkovém objemu 240 220 litrů ze 71 litoměřických střech 
v celkové částce 994 852 Kč. 

Odbor životního prostředí zajišťoval také dotace pro občany na pořízení solárního 
ohřevu teplé vody pro občany města, a to v celkové výši 40.000 Kč.

Velký úspěch měl také dotační program na podporu kompostování s  cílem snížit 
produkci směsného komunálního odpadu u rodinných domů. Celkem 140 domácností 
dostalo kompostér zdarma, a tím se zavázalo ke snížení směsného komunálního 
odpadu o biologický materiál vhodný ke kompostování.

Odbor životního prostředí v roce 2019 zajišťoval kompletní likvidaci odpadů, konkrétně 
se jednalo o 3989 t směsného komunálního odpadu, 345 t papíru, 299 t plastu, 292 t 
skla, 6 t kovů, 820 t bioodpadu.   Na sběrném dvoře se vytřídilo 330 t odpadů (objemný, 
kovy, nebezpečný odpad, stavební odpady, jedlý olej a tuk, BIO, sklo a pneumatiky). 
Celkem občané města vyprodukovali 6 081 tun odpadů.  Dále se ve sběrném dvoře 
vytřídilo 8,9 t drobných elektrozařízení, 40 t lednic, 100 t větších elektrozařízení (praček, 
sporáků a boilerů) a 8,5 t televizorů. 

Proběhla osvěta obyvatel na omezování vzniku odpadů a soutěže na facebookových 
stránkách o látkové tašky, tašky na třídění odpadu. Úsek odpadového hospodářství 
zajistil také osvětu v podnikatelské sféře a připomněl její zákonné povinnosti v oblasti 
odpadů. 

Litoměřice jako první otestovaly prototyp nášlapných podzemních kontejnerů, které se 
osvědčily a bude se s tímto systémem pokračovat. Odbor rozšířil jedno sběrné místo 
na použitý jedlý olej ve sběrném dvoře o dalších 21 nádob rozmístěných po celém 
městě.  V loňském roce byly vybudovány další dvě podzemní kontejnerová hnízda – ul. 
Alfonse Muchy a Na Valech, čímž celkový počet těchto míst stoupl na 10.

Spolupodíleli jsme se na činnosti vedoucí k  realizaci kompostárny, jejíž stavba 
započala ještě v  listopadu 2019. Dále odbor životního prostředí ve spolupráci 
s odborem územního rozvoje města zajistil dotaci od Krajského úřadu Ústeckého kraje 
na technologii kompostárny - třídící a překopávací stroj a nakladač, pro tuto městskou 
kompostárnu umístěnou v areálu sběrného dvora Třebouticích.

Odbor životního prostředí dále zajišťoval vyhloubení pěti nových vrtů, které zásobují 
vodou bazény na koupališti a slouží i pro závlahu zeleně. V  ulici Mezibraní zajistil 
vyhloubení 30ti metrového vrtu pro závlahu plánované nové parkové úpravy této 
lokality. V  Jiráskových sadech přibylo označení významných a zajímavých stromů. 
Z důvodu velkého sucha v horkém létě se město rozhodlo pro sečení trávy „na vysoko“. 
Dále pořídilo zavlažovací vaky pro všechny mladé a nově vysazené stromy ve městě.

Odbor životního prostředí byl iniciátorem pořízení dvou nových cisteren za účelem 
kropení ulic v letním období pro snížení prašnosti a zlepšení pocitové teploty obyvatel 
v rozpálených ulicích a na závlahu zeleně. 

Odbor spolupracoval na vyhodnocování výsledků monitorovací sítě stavu ovzduší 
v Litoměřicích.

Odbor dále zajistil pořízení čistícího stroje pro TSM Litoměřice na ekologické 
odstraňování graffi ti. 

Díky podpoře společnosti Mondi Štětí, a.s. umístil odbor životního prostředí na hřiště 
pod Mostnou horu edukační dendrofon, jenž učí děti poznávat stromy.

Odbor životního prostředí na úseku státní správy vydal 798 souhrnných závazných 
stanovisek, 44 rozhodnutí v  oblasti ochrany přírody, 754 závazných stanovisek 
odpadového hospodářství, 665 zpracovaných hlášení o produkci odpadů, 46 kontrol 
zaměřených na nakládání s odpady, 135 závazných stanovisek ochrany ovzduší, 292 
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Odbor životního prostředí

rozhodnutí v oblasti vodního hospodářství, 159 souhlasů dle § 17 vodního zákona, 103 
povolení nakládání s vodami, 62 kontrol v oblast vodního hospodářství, 19 rozhodnutí 
v oblasti státní správy lesního hospodářství a 12 rozhodnutí v oblasti myslivosti, 328 
rybářských lístků, úsek ZPF vydal 78 souhlasů   k odnětí půdy ze ZPF podle § 9 odst. 
8 a dále 36 rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF podle  § 11 odst. 2. Odbor 
životního prostředí udělil  91 pokut s celkovým objemem uložených pokut 307 000 Kč. 

Dále odbor zajišťoval dílčí operativní činnosti, jako je deratizace, dezinsekce a úklidy 
nepovolených skládek na různých lokalitách v Litoměřicích. Spoluorganizoval také akci 
„Ukliďme Česko“, akci „Slavnosti pastvin“ v rámci projektu LIFE. Zajistil také monitoring 
a následné práce na redukci počtu přemnožených holubů ve městě.
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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.

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.“

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

Rok 2019 v číslech

V roce 2019 vydal SÚ 30 územních rozhodnutí, 176 územních souhlasů. Dále vydal 
stavební úřad 236 rozhodnutí o povolení stavby, mimo to při povolování staveb bylo 
vydáno 162 opatření, která nejsou  rozhodnutím, 16 rozhodnutí o povolení užívání 
stavby, dále 197 povolení užívání stavby, jako opatření stavebního úřadu, 163 dalších 
rozhodnutí (mimo jiné se to týkalo tzv. procesních rozhodnutí) a 395 ostatních 
opatření, například stanoviska, vyjádření, sdělení územně plánovací informace apod. 
Kromě toho vykonal stavební  úřad 36 kontrolních prohlídek (mimo kontrolních 
prohlídek týkajících se povolování staveb a povolování jejich užívání). Celkem bylo 
vydáno 445 rozhodnutí a 930 správních úkonů, které nejsou rozhodnutím.

Mimo uvedeného bylo provedeno částečné odstranění několika staveb hrozících 
zřícením v Litoměřicích, Hostěnicích a Brozanech n. O. 

Dále byla vydána pro Mondi Štětí 4 povolení zkušebního provozu a 1 povolení 
prodloužení platnosti stavebního povolení. Pro LABE WOOD bylo vydáno jedno 
stavební povolení s ohledem na nový návrh rozdílnosti některých stavebních objektů 
oproti původnímu územnímu rozhodnutí.
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Útvar kontroly a interního auditu 
Interní audit se zaměřuje na hodnocení vnitřního kontrolního systému v organizaci 
tím, že vedení města poskytuje informace, hodnocení, analýzy, doporučení a konzul-
tace pro efektivní plnění jejich úkolů. 

Hlavním cílem interního auditu je pomáhat vedení obce ve výkonu jejich funkcí. In-
terní 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 organizace. Pro tento účel jim interní audit předkládá analýzy, dopo-
ručení, rady a další informace o zkoumaných činnostech organizace. 

Interní audit zkoumá a vyhodnocuje adekvátnost a efektivnost řídících kontrolních 
mechanizmů, kterými chce organizace řídit a dosahovat stanovené cíle. Při pro-
váděných 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 au-
ditů“, a to pravidelně v termínech konání rady města, pokud to vyžaduje situace je 
rada města informována neprodleně prostřednictvím vedoucího interního auditu. 

V důsledku svého širokého rozsahu působení musejí mít interní auditoři vysokou úro-
veň vzdělání a kvalitní odborné zázemí, což členové interního auditu splňují, mimo jiné 
i tím, že jsou plně kvalifikováni pro danou činnost certifikací MFČR a ČIIA  na úrovni 
Interní auditor ve veřejné správě – SENIOR.

V rámci kontrolní činnosti provedl interní audit 15 veřejnosprávních kontrol u všech 
našich příspěvkových organizací. Kontrola byla v minulých letech zaměřena vždy na 
celkové hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2018.

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu roku finančních prostředků za rok 
2018 bylo prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému 
v kontrolovaných subjektech. 

Kontrola 15 příspěvkových organizací byla v roce 2019 zaměřena na ověření 
účelného a hospodárného použití poskytnutého příspěvku, dotací a vlastních 
výnosů za rok 2018. Celková výše zkontrolovaných finančních prostředků za rok 
2018 činila 183.014.127,40 (včetně dotací příspěvkovým organizacím poskytnutým 
na individuální akce), což představovalo cca 36,62 % z celkového objemu 
499.538.170,07 Kč prostředků, se kterými dané organizace hospodařily v roce 
2018. Prostředky poskytnuté krajským úřadem na financování škol a školských 
zařízení nebyly kontrolovány, neboť tuto kontrolu si vyhradil krajský úřad. Prostředky 
poskytnuté od Úřadu práce Litoměřice (dále jen „ÚP“), MŠMT a MŽP nebyly 
kontrolovány, neboť podléhají kontrole daných poskytovatelů.

Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon o účetnictví 
a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny neoprávněné 
náklady.

Za rok 2019 bylo vybráno 111 organizací, kterým byly poskytnuty dotace, a u kterých 
byla provedena veřejnoprávní kontrola. Z celkové poskytnuté částky 45.573.416,- Kč 
bylo zkontrolováno 45.206.116,-Kč, tj. 91,11 %. 

Částka 367.300,- Kč byla kontrolována příslušným odborem, který poskytoval finanční 
prostředky až po uskutečnění akce ve vazbě na kontrolu jednotlivých nákladů (dokla-
dů). 

Organizace vyčerpaly finanční prostředky na daný účel v souladu s uzavřenou smlou-
vou. Organizace předložily požadované doklady v termínu a dle požadavků kontrolní 
skupiny. 

Kontrolní skupina si z daného objemu finančních prostředků nestanovila významnou 
hranici, neboť vedení města požadovalo kontrolu u všech příjemců daných dotací. 

Interní audit zkoumá a 
vyhodnocuje adekvátnost 

a efektivnost řídících kontrolních 
mechanizmů, kterými chce organizace 

řídit a dosahovat stanovené cíle
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Útvar obrany a krizového řízení 
- hlavní pozornost zaměřena na organizaci systému krizového řízení, plnění úkolů 

krizového, havarijního a obranného plánování a úkolů vyplývajících z příslušných 
zákonů vztahujících se ke krizovému řízení, trvalá pozornost věnována připravenosti 
na řešení krizových situací a mimořádných událostí.

BEZPEČNOSTNÍ RADA ORP
- proběhla 2 zasedání bezpečnostní rady, a to 25. 2. a 2. 5.

KRIZOVÝ ŠTÁB ORP
- uskutečnilo se proškolení krizového štábu, přechod na výstrahy ve formátu CAP, na 

území ORP nebyl v roce 2019 vyhlášen krizový stav, krizový štáb nebyl v roce 2019 
svolán v souvislosti s mimořádnou událostí, co se týká povodní – v průběhu roku 
nebyl na území ORP překročen 2. SPA, pro případ povodní zakoupeno 3.000 ks 
protipovodňových pytlů, proběhla změna ve funkci tajemníka povodňové komise.

DALŠÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
- 4. 3. silný vítr, pád stožáru vedení vysokého napětí, 11. 3. velmi silný vítr EBERHARD, 

kalamitní stav, 29. 8. požár v areálu GLANZSTOFF BOHEMIA, nebylo zjištěno 
překročení povolených limitů škodlivin v ovzduší, nedošlo k ohrožení obyvatelstva, 
30. 9. tlaková níže MORTIMER, velmi silný vítr, 16. 11. u obce Křešice zřícení malého 
letadla, obdrženo celkem 92 výstrah od HZS.

OBLAST HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY
- cvičení IS KRIZKOM, byl vygenerován nový plán nezbytných dodávek, proběhlo 

zpracování dokumentace typového plánu narušení dodávek ropy velkého rozsahu, 
aktualizovaný plán regulačních opatření.

OBLAST HASIČŮ

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
- ve spolupráci s HZS proveden výkon státní kontroly v oblasti dodržování ustanovení 

zákona o krizovém řízení u obcí Miřejovice, Snědovice a Drahobuz, v rámci 
organizování preventivně výchovné činnosti distribuce letáků „Bezpečnostní 
desatero“ v souvislosti s ochranou proti požáru.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
- proběhlo přeprogramování digitálních radiostanic, u jednotky provedeny dvě 

personální změny, zajištěno zabezpečení účelové neinvestiční dotace, JSDH 
povolána k 49 výjezdům.

OBLAST ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
- proběhlo zabezpečení zproštění výkonu mimořádné služby, zpracování nového 

dílčího plánu obrany, došlo k přechodu na nový modul operační přípravy státního 
území a novou aplikaci národního systému reakce na krize, byly realizovány nové 
požadavky na přidělení věcných prostředků včetně evidence a příprava odvodního 
řízení v případě vyhlášení stavu ohrožení státu.

OBLAST OCHRANY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
- u organizace nedošlo k porušení povinností při ochraně utajovaných informací, ani 

k neoprávněnému nakládání s utajovanou informací.

OSTATNÍ ÚKOLY
- proběhla jednání Panelu humanitárních organizací, zasedání občanské kontrolní 

komise při ÚRAO Richard, došlo k zabezpečení úkolů zpracování ochrany osobních 
údajů v souvislosti s GDPR, podíleli jsme se na zabezpečení XI. Dne záchranářů 
Ústeckého kraje v prostoru Střeleckého ostrova.
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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
• Organizuje výběrová řízení, vede jejich agendu a vyhodnocuje
• Zpracovává přehledy, podklady, výkazy a statistiky z personální oblasti
• Spolupracuje s vedoucím úřadu při tvorbě vnitřních předpisů organizace, včetně 

odměňování, dále jejich sledování a zajišťování jejich dodržování
• Koordinuje vzdělávání a rozvoj 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
• Spolupracuje 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: 

• Poskytujeme rekondiční volno v rozsahu 5 dnů v kalendářním roce ve výši 100% 
reálného platu. Další placené volno ve stejné výši poskytujeme zaměstnancům 
(rodičům) k doprovodu dítěte do první třídy základní školy. 

• Umožňujeme práci mimo pravidelné pracoviště, tzv. práce z domova nebo také 
Home Office. 

• Rádi bychom také upozornili na naše „Prorodinné dny“, které se, k naší radosti; 
staly nedílnou součástí života zaměstnanců a jejich ratolestí. 

• Pro naše zaměstnankyně na mateřské dovolené, které mají chuť a čas se 
vzdělávat, máme zpřístupněn vzdělávací internetový portál. Stačí se přihlásit 
z pohodlí domova, vybrat si kterýkoliv kurz, který je zajímá, a studovat.

• Z jednání sociálního fondu ze dne 24.11.17 vzešel návrh na zvýšení hodnoty 
Unišeku ze stávajících 1.500 Kč na 2.000 Kč příspěvek na penzijní připojištění 
500 Kč a návrh na jednorázový příspěvek na penzijní připojištění v částce 
1.000 Kč. 
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Organizační složka městského úřadu

SMART CITY LITOMĚŘICE
Hlavní účel a činnosti
Hlavní účel a předmět činnosti organizační složky spočívá v metodické a koncepční 
činnosti, jejímž cílem je poskytovat analytické podklady a podporu pro rozhodování 
vedení města na strategické a koncepční úrovni, jakož i v klíčových provozně-
technických oblastech. Mezi hlavní oblasti činnosti organizační složky patří 
udržitelná energetika, čistá mobilita a související práce s veřejností či jinými cílovými 
skupinami.  

Hlavní činnosti v roce 2019

Energetický management a geotermální projekt
• Podpora realizace řady projektů na snížení energetické náročnosti budov 
• Příprava realizace projektu PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR – dotace ze 

SFŽP 50 mil. Kč 
• Uskutečnění 4. mezinárodní konference - Energie, doprava a inovace (pro) města 

21. století
• Dokončení výstavby výzkumné infrastruktury pro geotermální energii RINGEN 

v Litoměřicích 
• Získání ocenění za dlouhodobé aktivity v udržitelné energetice v celorepublikové 

soutěži „E.ON ENERGY GLOBE Award“

Celkové přínosy energetického managementu města Litoměřice lze shrnout na 
následujícím grafu, který znázorňuje roční finanční úspory města Litoměřice ve 
vztahu k výchozímu roku 2012 (dle metodiky Energetického plánu města - EPM, 
dostupné na webu www.litomerice.cz). Celkem se tedy v letech 2013-2018 
jedná o úsporu ve výši cca 42 mil. Kč, což představuje více než roční výdaje za 
energii v rámci majetku města včetně veřejného osvětlení. 

  

Výsledky (fi nanční úspory) energetického managementu města Litoměřice
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Mezi hlavní oblasti 

činnosti organizační 
složky patří udržitelná energetika, 
čistá mobilita a související práce s 

veřejností, či jinými cílovými 
skupinami.

Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D.

Poznejte vedoucího
Doktorandské studium na Vysoké škole 
ekonomické v Praze, na katedře Ekonomiky 
životního prostředí, jsem ukončil 
v roce 2006. Od roku 2011 pracuji jako 
energetický manažer města Litoměřice. 
Mám praxi v oboru municipální energetiky 
od roku 2004, publikuji články, podílím 
se na řešení národních i mezinárodních 
projektů v oblasti udržitelné energetiky 
např. projekty ProgRESsHEAT (role OZE 
v CZT měst), SCORE (rozvoj komunitních 
OZE), STARDUST (renovace brownfi eldů 
na ekologické a nízkoenergetické čtvrtě), 
INNOVATE (inovativní formy fi nancování 
úspor v bytovém sektoru). Jsem členem 
Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě 
vlády pro udržitelný rozvoj. Od roku 2018 
vykonávám funkci předsedy Sdružení 
energetických manažerů měst a obcí. 

MĚSTSKÝ ÚŘAD

55

Výroční zpráva města LITOMĚŘICE 2019



MĚSTSKÝ ÚŘAD

SMART CITY LITOMĚŘICE

Udržitelná mobilita
• Dokončuje se tvorba hlavního strategického dokumentu v oblasti udržitelné 

mobility – Plánu udržitelné městské mobility pro Litoměřice do roku 2030 
s výhledem do 2050 (dále PUMM Litoměřice). V roce 2019 proběhlo dotazníkové 
šetření a byly vytvořeny tři scénáře, které byly představeny občanům v rámci 
veřejného projednání PUMM na podzim 2019.

• Proběhly další semináře k udržitelné mobilitě na vybraných základních školách 
• Proběhla regionální konference k udržitelné mobilitě (říjen)
• Pokračuje monitoring vozového parku elektromobilů MěÚ na webové platformě.
• Byl dokončen mezinárodní projekt MoveCit (2016 - 2019), který se zabýval 

vytvářením příznivějších podmínek v rámci Městského úřadu Litoměřice a 
Nemocnice Litoměřice, a.s. pro to, aby se zaměstnanci mohli dopravovat do 
práce efektivně, ekonomicky výhodně a s nízkým dopadem na životní prostředí

Významné projekty realizované v roce 2019
• STARDUST (2017–2022) - HORIZON 2020 (výzva Smart Cities) - zaměřený na 

rozvoj objektu bývalých kasáren Radobýl na ekologickou čtvrť
• INNOVATE (2017–2020) - HORIZON 2020 - zaměřený na možnosti využití 

inovativních forem financování úspor energie a OZE v bytovém sektoru
• SCORE (2018–2021) – HORIZON 2020 – zaměřený na výstavbu komunitních 

fotovoltaických elektráren 
• RINGEN (2016–2019) - OP VVV - výzkumná infrastruktura pro geotermální 

energii - nositelem projektu je Přírodovědecká fakulta UK, město je strategickým 
partnerem projektu

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

• MOVECIT (2016–2019) – podpora zaměstnanců využívat šetrnější druhy dopravy 
vůči životnímu prostředí pro cesty do/ze zaměstnání a pracovní cesty.

• PAVE (2018–2020) – NPŽP - První energeticky aktivní budova v ČR – 
výstavba/rekonstrukce 52 startovacích bytů v energeticky aktivním standardu 
v Litoměřicích
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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 než 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.

„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.“

Příspěvkové organizace
WEB

Centrum pro zdravotně postižené děti 
a mládež SRDÍČKO

Jaké služby jsme v roce 2019 poskytovali 

Dětskou skupinu – JESLIČKY pro 20 dětí ve věku od 18 měsíců do 3 let, Dětskou 
skupinu – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA pro 15 dětí ve věku od 3 do 6 let, která byla v měsíci 
září 2019 transformována ze zdravotní služby Ambulantní dětský stacionář, sociální 
službu Denní stacionář pro uživatele s mentálním a kombinovaným zdravotním 
postižením ve věku od 3 do 64 let, zdravotní službu Fyzioterapii a samozřejmě pro 
všechny příjemce služeb poskytujeme stravovací provoz. V organizaci máme vlastní 
prádelnu. Našim příjemcům služeb nabízíme vnitřní bazén, snoezelen, keramickou 
dílnu, interaktivní místnost s interaktivní tabulí a Magix Boxem, rozsáhlou oplocenou 
zahradu se speciální multifunkční plochou a hracími prvky, stropní zvedací systém.  

Některé akce v roce 2019 

V roce 2019 jsme skutečně nezaháleli, neboť pro příjemce našich služeb, tedy děti
a zdravotně handicapované uživatele, byla zajištěna spousta akcí, činností a výletů. 
Například přímo v organizaci proběhla divadelní pohádková představení, v našem 
areálu naší organizace se opakovaně konaly sportovní hry, s vystoupením Zpívánky 
k nám přišli studenti ze SPgŠ, kteří zde absolvovali náslechové praxe. Celoročně
jsme zajišťovali hippoterapii ve Slatině, podnikli čarodějnický rej, v areálu na zahradě 
opakovaně grilovali, navštívili město Úštěk a byli u výlovu ryb u jezera Chmelař. 
Organizovali jsme besídky ke Dni matek, navštívili Palačinkárnu provozovanou 
v rámci sociálně terapeutické dílny CSP v Litoměřicích a nechyběli jsme na výstavě 
Zahrady Čech a expozici Děti a zvířata. Zúčastnili jsme se výchovného představení 
Pejsek není hračka, s uživateli navštívili čajovnu, kino i divadlo, relaxovali v solné 
jeskyni, vyráběli vánoční ozdoby v rámci návštěvy dílničky a výstavy v Rozmarýnu. 
Připravili jsme vánoční besídky, zdobili vánoční stromky na Mírovém náměstí 
a usilovali o nejlepší umístění v soutěži. Zajistili jsme po dva dny prodejní stánek při 
tradičních vánočních trzích. Po celý rok probíhaly v naší organizaci další týmové i  
individuální akce. 

Akce v roce 2019, na které se nezapomíná

Na svátek Mezinárodní den žen jsme se opět sešli se seniory Domova na Dómském 
pahorku, který provozuje Farní charita Litoměřice. Jednalo se již o čtvrté setkání 
uskutečněné ve velkém sále domova pro seniory, které navazovalo na projekt 
Mezigenerační mosty z  hudby. Obě zařízení připravila kulturní představení. Děti 
a uživatelé z naší organizace pásmo básní, písniček i tanečků a senioři vystoupení 
plné melodických písniček. Přátelskou atmosféru podpořil harmonikář, který všem 
pro radost skvěle zahrál na harmoniku. Nechybělo ani pohoštění a dárečky. 

Na dětský den jsme se s dětmi zúčastnili akce ve vojenském muničním skladu 
v Travčicích, kde děti soutěžily, zhlédly ukázku práce psovoda se služebním psem 
a na závěr obdržely balíčky ke Dni dětí. 

Uživatelé našeho denního stacionáře byli v měsíci červnu společností PARAHELP 
pozváni na handigolf v rámci akce 3. HRANICE HANDICAPU. Krom uživatelů byly 
pozvány i  jejich pečující osoby, díky kterým mohou být v přirozeném domácím 
prostředí  a radovat se ze všech prožitků, zážitků a vjemů.  Akce se konala v Ústí nad 
Labem na Golf resortu. Celý projekt korunovala charitativní akce.

V měsíci listopadu byl v organizaci vyhlášen cvičný požární poplach. Do evakuace 
byla zapojena i MŠ BERUŠKA a speciální třída. Na akci byli i představitelé z řad 
dobrovolných hasičů s následnou ukázkou ochranných prostředků a výbavy. 
Evakuace prověřila skvělou připravenost personálu s důrazem na prevenci.
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Příspěvkové organizace

Do organizace na Mikuláše  zavítali zástupci zřizovatele, tedy Města Litoměřice, 
a přivezli dětem i handicapovaným uživatelům denního stacionáře mikulášské 
balíčky, které po pohádce Sváťova dividla rozdával Mikuláš. 

V měsíci prosinci nám zřizovatel, kterým je město Litoměřice, zakoupil užitkový 
automobil značky Volkswagen CRAFTER se speciální úpravou, s kotvícím systémem 
a speciální hydraulickou zvedací plošinou, ve kterém můžeme převážet i uživatele 
denního stacionáře přímo v jejich invalidních vozících, a to aniž bychom je museli 
přesouvat na sedadla.  

Díky zřizovateli dostaly obě naše budovy nový a krásně barevný kabát, neboť 
v průběhu roku došlo k rekonstrukci a zateplení obvodového pláště. 

Naše organizace v roce 2019 zrealizovala níže uvedené projekty: 

Projekt Taneční odpoledne pro všechny se uskutečnil ve dvou etapách na zahradě 
naší organizace. V měsíci květnu jsme všichni, a to i s rodiči, tančili pod vedením 
litoměřické taneční skupiny Funky Dangers a v měsíci červnu s litoměřickou taneční 
skupinou DMC REVOLUTION. Projekt byl Městem Litoměřice podpořen z Programu 
Sport pro zdraví/sport pro všechny 2019. 

Projekt Cesta do pravěku se též uskutečnil v měsíci červnu na zahradě naší 
organizace, kam přišel téměř třímetrový ozvučený pohyblivý model Tyranosaurus rex 
se svým  ošetřovatelem. Výprava do prehistorických dob, včetně ukázky zkamenělin, 
atraktivní formou informovala nejenom o pravěkých ještěrech, ale i o vývoji života na 
Zemi, jednotlivých druhů živočichů, přírodě, fosiliích a přesliček, paleontologickém 
výkopu a kostrách živočichů žijících v tomto období. Projekt byl podpořen Městem 
Litoměřice z Programu podpory v oblasti volného času dětí 2019.

Projekt Cesty za poznáním – jednalo se o tři poznávací výlety příjemců našich služeb, 
a to v měsíci květnu do historické části Prahy, Dinoparku a návštěvy mašinkové 
kavárny, druhá výprava byla v měsíci červnu do Lužné u Rakovníka na prohlídku 
muzea drah a třetí cesta v měsíci září měla cíl Zoopark Chomutov. Projekt byl 
Městem Litoměřice z Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany 
města Litoměřice na rok 2019.

Projekt podpora sociálních služeb v kraji - obdrželi jsme na sociální službu denní 
stacionář, která je určena pro osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním 
postižením, velkou i malou finanční dotaci v rámci Ústeckého kraje na podporu 
sociálních služeb v Ústeckém kraji.

Projekt Prohlubující kurz bazální stimulace - v naší organizaci proběhl akreditovaný 
kurz konceptu Bazální stimulace pro 16 účastníků. Účastníky kurzu byli zaměstnanci 
naší organizace, kteří pečují o osoby s těžkým mentálním a kombinovaným 
zdravotním postižením v denním stacionáři a dále pečující osoby, tedy zejména 
matky, které o své děti pečují v domácím prostředí, a dále zaměstnanci Farní 
charity v Litoměřicích a Centra sociální pomoci. Kurz byl hrazen v rámci nadačního 
příspěvku, a tudíž byl pro všechny zcela zdarma. 

Granty obcí a participace obci - pro naše uživatele bydlící trvale mimo město 
Litoměřice, jsme napsali žádosti o granty, které byly podpořeny, a též jsme zajistili 
finanční smluvní participaci okolních obcí. 

Zahájili jsme realizaci dvou značně náročných projektů z ESF Operačního programu 
zaměstnanost, a to v rámci dětské skupiny – JESLIČKY a dětské skupiny – ZDRAVÁ 
ŠKOLIČKA. Tyto projekty byly schváleny s tím, že na základě předkládaných 
monitorovacích zpráv v návaznosti na splnění kritérií a indikátorů dochází 
k průběžnému čerpání finančních prostředků, a to do měsíce června 2020.  

Veškerou naši práci korunoval projekt, v rámci kterého jsme v měsíci listopadu 
v Praze v divadle Radka Brzobohatého slavnostně pokřtili naší knihu s názvem 
Od srdce k srdci, z ruky do ruky. Díky tomu, že se na zrodu této knihy bez nároku 
na honorář podílelo 21 autorů a 6 ilustrátorů z celé republiky, a to např. Markéta 
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Harasimová, Alena Mornštajnová, Martina Formanová, Michal Viewegh, Ivana 
Prudičová, Petr Urban, Jiří Žáček aj., kniha získala i Český rekord! V rámci 
slavnostního křtu VIP kmotři Richard Genzer, Jan Rosák, Jiří Werich Petrášek, 
Simona Prasková, Slávek Boura a Miloš Šmídmajer knize popřáli úspěch a rychlý 
prodej. Výtěžek z prodeje knihy poslouží k zakoupení speciálního terapeutického 
rezonančního křesla, popř. lůžka pro našich 24 zdravotně postižených uživatelů 
sociální služby denní stacionář, kterou Srdíčko poskytuje. Knihu lze zakoupit 
téměř ve všech prodejnách knih. Celý projekt mohl být uskutečněn díky 
donátorům či vstřícným projevům různých subjektů.

Velký úspěch a ocenění kvality naší práce v roce 2019

Zvládli jsme po profesní stránce odbornostně náročný proces v rámci uplatňování 
konceptu Bazální stimulace v naší organizaci a po důkladné prověrce znalostí 
a odborností některých zaměstnanců jsme v měsíci květnu získali Certifikát 
PRACOVIŠTĚ BAZÁLNÍ STIMULACE od samotné PhDr. Karolíny Friedlové, která je 
představitelkou akreditovaného INSTITUTU Bazální stimulace.
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Martin Mudra

Poznejte ředitele
Po ukončení studia na hotelové škole 
v Poděbradech jsem získával první pracovní 
zkušenosti  v Grandhotelu Pupp, Karlovy 
Vary, dalším mezníkem v mé kariéře byl 
5* hotel Renaissance Prague a následně 
Marriott Prague Hotel, kde jsem měl 
možnost růst pod takovými jmény, jako je 
Vladislav Stuparič, Jean Paul Manzac a 
neméně známý Zdeněk Pohlreich, který mi 
později dal možnost podílet se na budování 
nové fi rmy na břehu Bodamského jezera 
ve Švýcarsku. Tato 5letá zkušenost mi 
umožnila nejen poznat kulturu této země, ale 
především rozšířit své odborné a jazykové 
znalosti. Přesun do veřejného sektoru 
beru jako výzvu, kde bych rád využil své 
profesní znalosti, které jsem během svého 
života nasbíral. Mým cílem je zvyšovat 
úroveň kvality pokrmů a v neposlední 
řadě také přístup všech zaměstnanců k 
našim strávníkům. Na pozici ředitele CŠJ 
jsem od října 2019 a jsem zodpovědný  za 
provoz 4 hlavních jídelen a 2 výdejen, kde 
stravujeme především žáky ZŠ a gymnázia 
v Litoměřicích. Pevně věřím, že spolu se 
svými kolegy dokážeme  zpestřit běžný den 
mnohým žákům a studentům nejen díky 
výbornému jídlu, ale také díky přátelskému 
přístupu všech zaměstnanců.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

„Naším cílem je vařit 
zdravější a pestřejší 

stravu s použitím co největšího 
množství čerstvých 

surovin.“

Příspěvkové organizace
WEB

Centrální školní jídelna 
Litoměřice
Centrální školní jídelna Litoměřice (CŠJ) je příspěvkovou organizací zřízenou 
městem Litoměřice a po celou tuto dobu plní povinnosti vyplývající ze zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; z vyhlášky č. 
107/2008 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se 
Zřizovací listinou příspěvkové organizace a zabezpečuje po celý rok stravování 
pro žáky mateřských, základních a středních škol na území města Litoměřice. 

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

V roce 2019 uvařila CŠJ 374 531 obědů pro žáky mateřských, základních a 
středních škol, kteří mají možnost si každý den vybrat ze tří druhů jídel a také 
z velkého množství zeleninových salátů, ovoce a různých druhů dezertů. Tímto 
způsobem se jídelna snaží vést žáky ke konzumaci různých druhů potravin.

CŠJ vychází vstříc také žákům, kteří mají zdravotní problémy a vaří pro ně dietní 
jídla, která jsou připravována kuchařkou mající certifi kát k poskytování dietního 
stravování. Jedná se o dietu s omezením lepku a šetřící dietu.

V rámci své doplňkové činnosti zajišťuje stravování pro zaměstnance škol, dále 
závodní a fi remní stravování pro cizí organizace. V roce 2019 CŠJ uvařila celkem 
pro tyto organizace 230 418 obědů, kde největší podíl tvoří organizace FLEXFILL 
Lovosice a KOS WIRE Lovosice. 

Další činností, kterou CŠJ vykonávala v průběhu roku 2019, bylo zajišťování 
stravování nebo poskytování občerstvení při kulturních, společenských i 
tělovýchovných událostech škol nebo města Litoměřice. Některé z těchto akcí 
byly pořádány ve vlastních prostorách CŠJ. Za nejvýznamnější akce lze zmínit 
zajištění občerstvení v průběhu referenda o litoměřické nemocnici a voleb do 
Evropského parlamentu. Dále jsme spolupracovali s mládeží Slavoje Litoměřice 
– šachové turnaje, klubem seniorů, odborem Klubu českých turistů, Svazem 
postižených civilizačními chorobami, Střediskem ekologické výchovy SEVER-
konference k ekologické výchově a sborem Bratrské jednoty baptistů . V průběhu 
letních prázdnin stravujeme příměstské letní tábory a sportovní turnaje.
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Příspěvkové organizace

Graf:
Počet uvařených obědů v roce 2017 - 572 138
Počet uvařených obědů v roce 2018 - 577 219
Počet uvařených obědů v roce 2019 - 604 949
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Mgr. Zuzana Bendová
Poznejte ředitelku
Svůj profesní život jsem zasvětila práci s dětmi. 
Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu 
v Litoměřicích a začala pracovat s dětmi v MŠ. 
Do DDM jsem nastoupila v roce 1990 jako 
vychovatelka. Tato práce mi dala možnost více 
nahlédnout do života starších dětí a poznat jejich 
zájmy. V roce 1995 došlo v DDM k organizačním 
změnám. Díky nim jsem se v roce 1996 stala 
ředitelkou DDM a na této pozici pracuji až 
doposud. Je to krásné, i když občas náročné 
poslání. Vyžaduje kreativitu, tvůrčí elán a 
spolupráci celého týmu, který jsme mezi sebou 
vybudovali. V průběhu posledních let jsem si také 
postupně doplnila vysokoškolské vzdělání. 
Jsme organizace, která motivuje, podporuje a 
vede k rozvoji osobnosti smysluplným využitím 
volného času nabídkou aktivit v bezpečném 
prostředí s profesionálním zázemím. Věnujeme 
se všem věkovým skupinám. Velkým oceněním 
naší práce jsou děti i dospělí, kteří se na naše 
akce vracejí. Za úspěch považujeme také to, že 
se k nám naučili chodit i ti, kteří nemají doposud 
vyhraněné zájmy a především mládež, která je 
nejvíce ohrožena nežádoucími vlivy.
Moje práce je mým koníčkem, přesto uvádím 
i další aktivity, které mě baví – turistika, 
cykloturistika, cestování.

Nabízíme desítky 
kroužků různých oborů pro 

všechny bez ohledu na věk a 
schopnosti

Příspěvkové organizace
WEB

Dům dětí a mládeže Rozmarýn
Stručná charakteristika zařízení.
Dům dětí a mládeže Rozmarýn je otevřeným zařízením pro děti, žáky, studenty 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 
poskytujeme formou pravidelných zájmových aktivit v zájmových útvarech a kurzech 
formou příležitostných činností převážně o víkendech. V době všech školních prázdnin 
pořádáme táborovou činnost. Vytváříme podmínky pro možnost spontánních aktivit. V 
oblasti služeb pro školy a školská zařízení organizujeme okresní soutěže a olympiády 
vyhlašované MŠMT a na DDH učíme žáky 4. tříd ZŠ dopravní výchovu. V oblasti prevence 
sociálně patologických jevů připravujeme nabídku přednášek a besed. V pravidelné 
zájmové a vzdělávací činnosti (kroužky, kurzy) sdružujeme každoročně více než 1000 
účastníků. V září otvíráme více než 60 kroužků různých oborů pro všechny bez ohledu na 
věk a schopnosti.

Činnost organizujeme v těchto objektech:
• Hlavní budova s přilehlou zahradou, ulice Plešivecká 1863/15. 

Odloučená pracoviště:
• Dětské dopravní hřiště (DDH) Litoměřice, Žižkova 1905 
• Technický klub dětí a mládeže (TKM) Litoměřice, Sovova 2.
• Klubovou činnost realizujeme v prostorách ZŠ Boženy Němcové v Litoměřicích. 
• Sportovní a pohybové aktivity v pronajatých tělocvičnách na ZŠ a SŠ v Litoměřicích.
• Okresní soutěže a olympiády vyhlašované MŠMT v odloučeném pracovišti DDM 

TKM Litoměřice, Sovova 2.

Počty jejich účastníků ve školním roce 2016-2019
2016-2017 2017-2018 ROK 2018-19

PRAVIDELNÁ ČINNOST 1103 1268 1283
PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE 18917 14500 15 716
BESEDY 357 735 635
OKRESNÍ SOUTĚŽE MŠMT 6765 5045 6512
DDH PROVOZ PRO VEŘEJNOST, ŠD 5306 7745 7402
KLUBOVÁ ČINNOST 3150 2400 1798
DDH – DOPRAVNÍ VÝUKA ŽÁKŮ 4. TŘ. ZŠ 3106 2706 2651
TÁBORY, VÝJEZDOVÉ AKCE, 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

298
833

324
1116 501

CELKEM 39871 35389 36498

Nabídka volnočasových aktivit je sama o sobě nespecifi kovanou prevencí a vytváří 
charakter naší práce. Vedle přímého působení na děti a mládež v zájmových útvarech 
bylo naše poslání naplňováno i dalšími formami aktivit.

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 74 1028 1103
2017-2018 76 1135 1268
2018-2019 93 1243 1284
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Příspěvkové organizace města

Technický klub dětí a mládeže (TKM)
Od roku 2016 působí Technický klub dětí a mládeže v nových prostorách 2. patra ZŠ 
Lingua Universal. V roce 2019 TKM nadále pracoval podle již osvědčeného konceptu 
otevřené klubové platformy v celotýdenním provozu Po – Pa, 16:00 – 19:00 pro 
zájmové aktivity. Rozšířili jsme spolupráci se ZŠ na osm spolupracujících škol, a 
to v různých režimech. Od pravidelných týdenních dotací, měsíčních jednodenních 
návštěv až po samostatné workshopy. Vyvrcholením aktivit TKM ve spolupráci se ZŠ 
je příprava stavby Ovčího domečku s realizací na jaře 2020 se žáky Svobodné školy 
o.p.s. Zájem o aktivity TKM i v roce 2019 vzrostl a počet registrovaných dětí se ustálil 
na 158. V rámci spolupráce se ZŠ pak prošlo TKM 146 dětí v pravidelných aktivitách 
a dalších 86 v rámci aktivit ze šablon pro ZŠ. Zájem dětí meziročně roste a začíná být 
problémem, a to především v nedostatku stálého personálu TKM. V oblasti lektorů je 
situace příznivější. Daří se nám získávat odborníky pro činnost sekcí, a to umožnilo 
vznik nových aktivit nebo osamostatnění aktivit, které jsme zkoušeli v předchozím 
roce. Jde především o Robotiku pro nejmenší – děti 1. – 3. třída, která má za sebou 
první rok pravidelné činnosti a ve školním roce 2019/20 je zcela kapacitně naplněna. 
Laboratoř fyzikální chemie J. Heyrovského je velice specifická zájmová činnost 
a přestože má v současnosti 6 členů, jsme velice rádi, že ji máme a pod vedením Mgr. 
Zdvořáka velice dobře funguje. Těší nás, že MERKUR se též rozvíjí a zvyšuje se zájem 
dětí o práci s touto fenomenální stavebnicí. 

V personální a organizační oblasti neustále řešíme nedostatek pracovníků ve stálých 
úvazcích. Došlo sice v předchozím roce ke změně. Byl jmenován vedoucí TKM s 
přímou podřízeností ředitelce DDM a navýšen úvazek stálých pracovníků na 1,5. To 
je kladný posun, ale pořád v TKM chybí minimálně další pracovník na plný úvazek. 
V této oblasti by mohlo snad dojít ke zlepšení zapojením se do krajského projektu 
Technických klubů. Tříletý projekt financovaný z rozpočtu ÚK v rámci „Podpora 
polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ – aktivitě č. 1 Technické kluby 
přinese potřebné finanční prostředky jak pro personální, tak technické posílení 
činnosti TKM. 

Technický klub pořádal řadu významných akcí. Jednou z nejvýznamnějších je 
pořádání Světového poháru leteckých modelů kategorie F1E. Podařilo se nám získat 
pozici 1. a 2. juniorského vicemistra v kategorii F1E leteckých modelů, a tím získat 
dvě místa v reprezentaci ČR této kategorie. Čeká nás tak vystoupení na MSE 2020 
v rumunské Turdě. Důležitým momentem pro rozvoj TKM je podání grantu MŠMT 
pro podporu talentovaných dětí Verne 2020. V případě, že se nám podaří tento grant 
získat, můžeme zahájit pravidelnou spolupráci s fakultou Strojírenských technologií 
UJEP Ústí nad Labem. TKM připravuje na rok 2020 celou řadu projektů pro všechny 
zájemce o techniku s cílem probudit zájem o tvořivost a kreativitu v technice. Ukázat, 
že technika může být nejen zdrojem poučení, ale i zábavou, a to jak pro děti, tak 
dospělé.  
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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“.

„Knihy jsou důležité, 
ale čtenáři důležitější. 

Knihovna je především místem 
setkávání a sdílení.“

Příspěvkové organizace
WEB

Knihovna Karla Hynka Máchy
V současné době knihovna eviduje 3820 čtenářů (z toho 1 080 dětských), kteří si v roce 
2019  vypůjčili 11 510 knih, periodik a CD.

Nakoupili jsme 2 071 knižních jednotek, celková hodnota nákupu za rok 2019
činila 777 178 Kč.

Uspořádali jsme 378 vzdělávacích a 79 kulturních aktivit (besedy, výstavy, aktivity 
ve spolupráci s městem Litoměřice); 15 workshopů pro děti, studenty i seniory, 
3 procházky s historikem O. Doskočilem a 1 výlet pro návštěvníky knihovny.

Pro školy a školní družiny jsme připravili 167 lekcí, kterých se zúčastnilo 
2594 dětí.  Začínající čtenáři na nich získají základní informace o knihách a funkci 
knihovny.

Zapojili  jsme se do projektu na rozvoj čtenářské gramotnosti   (MAP ORP 
Litoměřice II, (Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000858
6 ).  V knihovně probíhá pravidelný pořad pro děti předškolního věku Dopoledne 
s říkankou a ve spolupráci s 1.ZŠ jsme založili Čtenářský klub.
Již druhým rokem podporujeme celostátní akci S knížkou do života. (Bookstart)

Mít svět přečtený -  tak se jmenuje společný projekt, který jsme realizovali ve 
spolupráci se SVK v Ústí nad Labem (operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
MŠMT – OVVV, programové období 2014–2020) a  5.ZŠ v Litoměřicích.
V knihovně působí již devátým rokem Klub aktivního stáří a Klub tvůrčího psaní pro 
seniory. Pořádáme pro ně také kurzy angličtiny, trénování paměti, psychomotorická 
cvičení a tvořivé letní workshopy.
 V roce 2019 jsme se zapojili ve spolupráci se Spolkem LiPen o. s. do celostátní 
akce Noc literatury a Den poezie. Nově nabízíme Deutschklub – dobrovolný spolek 
přátel německého jazyka, které spojuje radost z konverzace stejně jako vůle 
pomáhat – s heslem „Pro dobrou věc“.
Připojili jsme se k fairtrade aktivitám města a ve spolupráci s Gymnáziem Josefa 
Jungmanna  uspořádali další ročník literární soutěže Máchovou stopou. 
Středoškolákům je určený klub tvůrčího psaní- Ψ sádlo. Kurz je zaměřený na tvůrčí 
psaní, zvládání různých literárních žánrů, získávání zkušeností s prezentací svých 
textů prostřednictvím autorských večerů.
Ve spolupráci s Kapitulou litoměřickou jsme uspořádali už  devátý ročník 
svatomartinského setkání.

V měsíci srpnu jsme se zúčastnili kooperativního projektu Ústeckého kraje na 
podporu čtenářství – Města a obce čtou. Během posledních čtrnácti dnů čítárnu 
pod širým nebem navštívilo 808 návštěvníků. Tato akce probíhala současně 
v 6 městech a obcích ústeckého a lounského okresu.
V rámci výkonu regionálních funkcí poskytujeme metodickou pomoc
73 místním knihovnám a 3 městským knihovnám. Pro jejich potřebu jsme připravili 
a odeslali 403 souborů s 38 256 dokumenty. Hodnota souborů je 4 127 021 Kč.
Nejvýznamnější investiční událostí v roce 2019 byla instalace nové 
vzduchotechniky v budově knihovny na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Realizace 
projektu v celkové hodnotě 4 027 832,- Kč byla uskutečněna díky fi nančnímu 
příspěvku z  Fondu soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí 
(poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí). Z tohoto důvodu byla 
knihovna pro veřejnost  od 24. června do 6. října uzavřená.
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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.

„Cíle předškolního 
vzdělávání pro všechny 

děti plníme s ohledem na 
individualitu dítěte“

Příspěvkové organizace
WEB

Mateřská škola Litoměřice
- 11 mateřských škol
- 11 školních jídelen
- Počet dětí k 1. 1. 2020 – 741 ve všech místech poskytování 
vzdělávání.

Mateřská škola plní předškolní vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu 
pro předškolní vzdělávání v závislosti na Školních vzdělávacích programech a podle 
koncepce dlouhodobého záměru. Cíle předškolního vzdělávání pro všechny děti, dále 
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, od 3 do 6 let a dětí s odkladem školní 
docházky. Nabízí i jednu třídu pro děti mladší tří let.

Mateřská škola se znovu zapojila do projektu ,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme 
se zvířátky“, který se zabývá zdravotně pohybovou stránkou rozvoje dětí. Více na 
stránkách:

„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

Všechny mateřské školy pokračují v nastaveném projektu s názvem ,,Cepík“ a ,,Zdravá 
škola“, které jsou zaměřeny na zdravé stravování, pitný režim, pohybové aktivity.
Všechny tři body jsou stále sledovány na základě analýzy v jednotlivých školách 
a výsledky zapracovány do dalšího chodu škol. Představení projektu lze najít na 
stránkách:

„Cepík a Zdravá škola“

Mateřská škola je zapojena v Akčním plánu inkluzivního vzdělávání (APIV) - 

„Inkluzivní vzdělávání“

Vzdělávání pedagogů je v rámci APIVu na 4 roky zdarma.

Byla obnovena zahrada MŠ Masarykova za přispění SFŽP v hodnotě 500 000 korun, 
města Litoměřice 300 000 korun a vlastních prostředků 300 000 korun.

Spolupráce se Střední pedagogickou školou, hotelnictví a služeb ve vedení praxí 
studentů a studentek na našich místech poskytování vzdělávání.

Škola své zaměstnance vzdělává v oblastech předškolního vzdělávání a školního 
stravování ve vlastních prostorách, které jsou v budově ředitelství školy.

Konání velkých akcí pořádaných školou:

• Burza škol 
• Koloběžkiáda
• Olympiáda
• Fotbalový turnaj
• Dny otevřených dveří
• Dny pro rodiče
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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.

Skladba programu 
a defi nování akcí 

probíhá tak, abychom 
podchytili zájmy jednotlivých 

věkových a sociálních skupin a 
zároveň obsáhli rozmanitost 

jednotlivých oblastí 
kultury.”

Příspěvkové organizace
WEB

Městská kulturní zařízení 
v roce 2019
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích spravují kino Máj, divadlo K. H. Máchy a kulturní 
a konferenční centrum. Jejich posláním je uspokojování kulturních a společenských 
potřeb obyvatel města a širšího okolí. Skladba programu a defi nování akcí probíhá 
tak, abychom podchytili zájmy jednotlivých 
věkových a sociálních skupin a zároveň 
obsáhli rozmanitost jednotlivých oblastí 
kultury.   

V roce 2019 jsme hospodařili s rozpočtem 
o objemu 44, 5 mil. Kč. Z toho 38 mil. 
tvořila hlavní a 6 mil. vedlejší činnost. 
Do hospodářské činnosti patří pronájmy 
prostor, provozování kinokavárny, reklamní 
činnost a výlep plakátů pro ostatní 
subjekty. Provozní příspěvek zřizovatele ve 
výši 19 mil. Kč pokryl v loňském roce 50 % 
nákladů organizace z hlavní činnosti.

KINO MÁJ
Stěžejní aktivitou kina Máj bylo promítání pro širokou veřejnost, a to komerčních i 
artových fi lmů, divadelních přenosů, festivalového a alternativního obsahu. Kromě 
těchto veřejných akcí probíhaly i akce pro uzavřené společnosti, a to buď formou 
pronájmů, nebo promítání pro školy a školky. Odpromítali jsme 1049 projekcí, které 
zhlédlo 86 394 diváků s tržbou 10,8 mil.Kč bez odvodů za licenční poplatky. Denně 
promítalo kino Máj pro 237 diváků, a to navzdory tomu, že v kině chybí k spokojenosti 
diváka klimatizace, která je v podobných zařízeních v dnešní době naprostým 
standardem.
V roce 2019 proběhlo kompletní dokončení výměny sedaček v celém sále a úpravy 
kobercových povrchů. 

DIVADLO K. H. MÁCHY
V roce 2019 navštívilo litoměřické divadlo celkem 13 897 diváků. Návštěvnost 
bohužel nemá zvyšující se tendenci. Slabý pokles lze přičíst i vyšší ceně vstupenek 
i předplatného. Ta nutně odráží stále rostoucí výši honorářů zájezdových divadel, 
na které je dramaturgická skladba programu divadla odkázána. Divadlo uspořádalo 
během roku celkem 114 akcí pro veřejnost. Z toho 22 profesionálních činoherních 
představení, 10 ochotnických představení, 2 taneční vystoupení, 42 představení pro 
děti, 12 akcí pro střední školy, 14 koncertů, 6 výstav a vernisáží.
Letní divadelní příměstský tábor, který proběhl v období letních prázdnin, měl pro 
velký zájem 2 turnusy pro různé věkové kategorie. 
Divadlo již několik let nutně potřebuje výměnu stávajících sedadel, což však není bez 
investice zřizovatele reálné. 

KULTURNÍ A KONFERENČNÍ CENTRUM
Prostory KKC slouží k pořádání akcí nejrůznějšího charakteru, jako jsou plesy, 
koncerty a zábavné pořady, taneční kurzy pro mládež, akce pro děti i seniory, výstavy, 
přehlídky, diskusní fóra, degustace, semináře, workshopy. V režimu pronájmu se zde 
také konají akce jako např. mistrovství ČR v tanci či kulturistice, Vinařské Litoměřice, 
různá školení, přednášky a řada konferencí.
Podle statistických údajů se v KKC koná 1,5 akce denně, pokud nepočítáme 
dlouhodobě pronajaté prostory tanečního a pohybového studia a baletního sálu. 
Celková návštěvnost objektu se za uplynulý rok pohybovala okolo sedmdesáti tisíc 
návštěvníků.
Další službou poskytovanou veřejnosti je možnost návštěvy Expozice českého 
vinařství v 5. patře budovy hradu, kterou však bohužel v loňském roce navštívilo 
pouhých 308 turistů. 
Nedílnou součástí nabídky společenského vyžití pořádaného MKZ jsou exteriérové 
akce, které navštívilo téměř čtyřicet tisíc návštěvníků. Mimo tradičních oblíbených 
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Rozpočet MKZ 2019:
44.500.000 Kč

19.000.000
příspěvek města

25.500.000
vlastní příjmy

Příspěvkové organizace

Graf návštěvnosti 2019
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akcí, jako jsou Vinobraní, Pivní slavnosti, Velký letní koncert, Masopust, jarmarky 
či rozsvícení vánočního stromu, nesmíme zapomenout na Oslavy 800 let založení 
města Litoměřic, které proběhly v září 2019.  

Z běžné produkce se vymyká mezinárodní hudební festival Litoměřické varhanní léto. 
Čtyři koncerty 28. ročníku navštívilo 503 posluchačů.
MKZ jsou spolupořadateli festivalu Alchymistické Litoměřice, který je zaměřením 
a obsahem zcela výjimečný a svým významem daleko přesahuje hranice ČR.  
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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.

„Krytý bazén 
prošel rekonstrukcí, 
máme nové rozvody 

vody do sprch velkých šaten a 
sauny, včetně nových sprch 

a podhledů v sauně i 
dětských šatnách.“

Příspěvkové organizace
WEB

Městská sportovní zařízení
Naše organizace spravuje pět samostatných sportovních areálů, a to multifunkční 
halu, krytý plavecký bazén, fotbalový stadion, letní koupaliště , tělocvičnu Radobýl 
a tělocvičnu Jiřího z Poděbrad.

Provoz multifunkční haly trval celý kalendářní rok

Ledovou plochu, s výjimkou odstávky od poloviny dubna do července, využívali hokejisté 
HC Stadion Litoměřice, který má mužstva žáků od přípravky po družstvo juniorů, tedy 
celkem 11 žákovských a mládežnických týmů a tým dospělých. Litoměřický stadion 
využívají všechny týmy. V období duben–červenec byla prováděna běžná údržba. 
V červenci a srpnu probíhala sportovní soustředění, při kterých byla využita také 
kapacita ubytovny. Ta byla naplněna také v jiných měsících, kdy se konala soustředění 
reprezentačních hokejových týmů České republiky. V průběhu roku byla ledová plocha 
využita také týmy z řad veřejnosti pro rekreační sport nebo oddílem krasobruslení ASK 
Lovosice. Pořádány byly také 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 Slovan Litoměřice či fotbalisté FK 
Litoměřicko. Hojně byla využívána také veřejností

• V malé tělocvičně sportovaly především organizace Litokan, Funky Dangers, 
Aikido a také sportovci z řad veřejnosti.

• V průběhu roku byly pořádány ve spolupráci se ZŠ Lingua Universal a AŠSK 
fl orbalové turnaje žáků základních škol.

• Pokračovala spolupráce s Mateřskou školou Litoměřice, p. o. – saunování dětí 
navštěvujících mateřské školy v Litoměřicích. Mateřská škola také využívala 
pravidelně velkou tělocvičnu pro cvičení dětí.

Provoz krytého plaveckého bazénu trval po celý rok, mimo odstávky 
v měsíci červenci. Denní provozní doba začínala ve všední dny v 6.30 tréninkem 
plaveckého klubu Litoměřice, který trval do 8.00 hod. V dopoledních hodinách ve 
dnech pondělí, úterý a středa ve velkém bazénu probíhal plavecký výcvik žáků 
základních škol. Čtvrteční a páteční dopolední hodiny byly vyhrazeny pro veřejnost, 
popřípadě 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, v pondělí odpoledne plavecký výcvik 
pro předškolní dětí a speciální aquaerobik pro seniory. Plaveckou výuku provozuje 
Plavecká škola Litoměřice, která je součástí Plaveckého bazénu. O odpolední a večerní 
hodiny se dělili 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 budoucích maminek pod 
odborným dozorem a jedna hodina týdně na cvičení aquaerobiku. 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 konaly závody plaveckého oddílu, závody organizované 
Svazem postižených dětí, závody speciálních škol, závody 1. TPŠ a potápěčů. V únoru 
proběhl pravidelný ročník akce Přeplav svůj La Manche, pořádaný ve spolupráci klubu 
LiPen, Zdravého města Litoměřice a MSZ Litoměřice, zaměřený na pohybovou aktivitu 
seniorů. 

Součástí provozu v krytém plaveckém bazénu je také sauna, vířivá vana a posilovna. 
Sauna s provozní dobou každý den, časy otevření se přizpůsobovaly zájmu veřejnosti, 
nejdelší otevírací doba byla v zimních měsících. Vířivá vana a posilovna byly otevřeny 
od devíti do jednadvaceti hodin.  
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Na koupaliště 
během sezóny 

zavítalo 

42 800 
návštěvníků

Příspěvkové organizace

Během odstávky došlo, mimo každoroční údržby, k výměně přítokového a odtokového 
potrubí plaveckého bazénu, proběhla kompletní rekonstrukce osušoven v dětských i 
dospělých šatnách a všechny prostory byly nově vymalovány. Déle byly opraveny a 
natřeny všechny vrata a dveře ve strojovně. 

Provoz fotbalového stadionu probíhal ve všedních dnech v odpoledních hodinách, kdy 
zde trénovali fotbalisté FK Litoměřice. O víkendech se hrála fotbalová utkání.

Vzhledem ke skutečnosti, že v  areálu je jen travnaté hřiště, škvárové – tréninkové 
bývalý majitel prodal, není možný další pronájem veřejnosti z  důvodu náročnosti 
ošetřování plochy.

Letní koupaliště bylo v provozu od 8. května do 15. září

Před sezonou letního koupaliště došlo k pravidelné údržbě stromů a k úpravě dětského 
bazénu. Byla odstraněna skluzavka, která již nesplňovala bezpečnostní předpisy, 
a instalována nová bezpečná dvojskuzavka. Koupaliště jsme provozovali od 8. května 
do 15. 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 počasí, 
otevřeno v hlavní sezoně bylo od 10.00 – 20.00 hod. Návštěvnost se pohybovala podle 
počasí až po 2.700 osob / den. Celková návštěvnost (42 800) byla lehce nadprůměrná 
díky příznivému počasí v měsíci červnu. Po celou sezónu byla využívána sportoviště 
(hřiště na tenis, plážový volejbal a fotbal, šestkový volejbal, košíkovou, miniaturgolf, 
pétanque a stolní tenis a trampolíny). V rámci spolupráce se sportovci se v areálu 
koupaliště uskutečnila část letní přípravy mladých hokejistů, košíkářů, potápěčů atd. 

1. 6. proběhl na koupališti tradiční Dětský den, organizovaný ve spolupráci 
se  sportovními oddíly a dalšími organizacemi (Hasiči Terezín, Feld artilerie corps 
Terezín, Zdravé město Litoměřice, VZP Litoměřice). Akci přálo počasí a navštívilo 
jí  přes 2 200 občanů města, další akcí byl druhý ročník Dne seniorů na závěr prázdnin.

Sauna na koupališti byla v provozu od ledna do dubna a od října do prosince, sedm dnů 
v týdnu, převážně v odpoledních hodinách. 

Tělocvičnu v  bývalých kasárnách pod Radobýlem využívají oddíl košíkové Slovanu 
Litoměřice a oddíl šermu Slavoje Litoměřice. V  poslední době začali tělocvičnu 
využívat také rekreační tenisté.

Rekonstrukce tělocvičny v  Jiříkových kasárnách byla s  nemalým úsilím a velkou 
podporou města dokončena v  lednu 2019 a v  únoru 2019 byla předána do užívání 
těmto oddílům:
• Karatedó Steklý
• SK Box Litoměřice
• Turistický oddíl Litomíci
• Potápěčský klub Kraken Litoměřice
• Beach club Litoměřice

Oddíly karate a boxu využívají tělocvičnu k přípravě sportovců na své 
soutěže. V červenci a srpnu zde uskutečnily letní soustředění dětí 
a mládeže.

Turistický oddíl hojně využívá klubovnu při nepříznivém počasí ke 
svým volnočasovým aktivitám.

Potápěčský klub Kraken v těchto prostorách skladuje svůj 
inventář, který potřebuje ke své činnosti.

Beach club využívá prostor v hale jako klubovnu 
a sociální zařízení k přilehlým kurtům, které se 
nachází v těsné blízkosti zařízení.
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Příspěvkové organizace 
MĚSTSKÝ ÚŘAD

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.

„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.“

WEB

Technické služby města
Technické služby města Litoměřice jsou příspěvkovou organizací města, jejichž 
hlavním úkolem je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v zájmu jejich občanů v oblasti komunálních služeb. Předmětem 
činnosti navazující na hlavní účel zřízení organizace je zabezpečování čistoty města, 
správy a údržby města, údržby majetku a veškerá další činnost pro zřizovatele. 
Zřizovací listina umožňuje Technickým službám města Litoměřice doplňkovou 
činnost. Vedle těchto dvou činností zajišťují Technické služby města Litoměřice pro 
město Litoměřice na Mandátní smlouvu následující činnosti: parkování, provozování 
veřejného WC, správy městského hřbitova, správy autobusového nádraží a nucených 
odtahů silničních vozidel, vraků a opuštěných vozidel a také správu cyklověže.

Rok 2019 byl z hlediska fi nancování standardní. Největším problémem tak jako 
v předcházejícím roce byl nedostatek lidských zdrojů v dělnických profesích. 
Celoročně v kmenovém stavu chybělo 8-10 pracovníků.  Zřizovatel poskytl 
Technickým službám města Litoměřice v roce 2019 dostatečně vysoký neinvestiční 
příspěvek na provoz tak, aby TSM mohly splnit všechny úkoly.

Pracovní procesy byly v roce 2019 prováděny dle plánovaných harmonogramů, 
nedocházelo k výkyvům v plnění jednotlivých pracovních činností. Standardní 
pracovní úkoly byly plněny v souladu s požadavky zřizovatele.  Rok 2019 byl na 
úseku údržby zeleně velmi výrazně ovlivněn nedostatkem dešťových srážek, stejně 
jako v roce předešlém, čímž došlo k přísušku a snížení počtu sečí travnatých ploch. 
V průběhu letních měsíců, kdy teploty velmi výrazně překračovaly 30° C, TSM 
zajišťovaly v prodloužených směnách kropení a mlžení ve všech ulicích města. V roce 
2019 se pokračovalo v opravách povrchů komunikací již osvědčeným systémem jako 
v roce 2018. V roce 2019 byly tímto způsobem opraveny následující ulice: Alšova, 
Hálkova, Turgeněvova, Květinová, Rooseveltova, část Dalimilovy, Havlíčkova ve dvou 
etapách a ulice Družstevní. Kromě těchto celkových oprav povrchů komunikací 
TSM zajišťují opravy lokálních výtluků na celém území města Litoměřice a též 
opravy povrchů chodníků. V prostorech Sběrného dvora Třeboutice byla dokončena 
plocha pro zřízení malé komunitní kompostárny biologicky rozložitelných odpadů 
s kapacitou do 150 tun těchto odpadů, jejíž provoz bude zahájen v jarních měsících 
roku 2020.

Technické služby města Litoměřice za rok 2019 dosáhly kladného hospodářského 
výsledku, což svědčí o dobré a poctivé práci pracovníků Technických služeb města 
Litoměřice, za kterou je jim na tomto místě potřeba vyslovit poděkování.

Stejně jako v několika předcházejících letech tak i v roce 2019 Technické služby 
města Litoměřice investovaly do pořízení dlouhodobého hmotného majetku. 
Nejvýznamnější investice v tomto směru bylo pořízení: nákladního automobilu 
s nástavbou pro údržbu komunikací a kanálových vpustí, nákladního automobilu 
do 7,5 tun se sklápěčem pro potřeby údržby veřejné zeleně, nákladního automobilu 
do 3.5 tuny s vícemístnou kabinou, ručně vedené travní sekačky pro údržbu 
malých a nepřístupných ploch a v neposlední řadě též pořízení techniky pro opravy 
komunikací, zejména bourací kladivo, řezačku spár, vibrační desku, apod.
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Příspěvkové organizace

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.“

WEB

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,
• podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na 

bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
• podílí se 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,

• podílí se 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 širších měřítcích, 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 + kódování objektů MÚ
• prověřování (telefonických) oznámení občanů
• kontroly veř. pořádku (černé skládky, pálení odpadů, hluk)                                                     
• konání nápravy komunikačních závad (poškozené dopr. 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 vytvoření preventivního bezpečnostního 
prvku. 
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MĚSTSKÁ POLICIE

 „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, bezpečnostní hledisko)
Lokalizace hlídek - pro nepřetržitý přehled o pohybu jednotlivých hlídek                                                           
Okrsková služba - je v poslední době hodně upřednostňovaná metoda na posílení 
prevence kriminality.   

Akce zabezpečované městskou policií v roce 2019
• Záchranářské zabezpečení na Labi dětského závodu „Litoměřický Tomík“
• Podílení se a účast na akci „Den záchranářů“
• Dopravní a bezpečnostní zabezpečení  „Závod 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“
• Zajištění preventivních bezpečnostně-dopravních akcích na dopravním hřišti a ve 

školkách na území města - „Bezpečná cesta do školy“, „Den IZS“, „Den policie“.

V roce 2019 došlo u městské police k výměně dvou kamer městského kamerového 
systému za kamery s novější technologií. 

Statistické údaje:
počet přestupků projednaných příkazem na místě  -  4930
počet podezření ze spáchání přestupků oznámených přísl. orgánům  -  1523
počet rozhodnutí o odstranění vozidla -  287
počet použití TPZOV (botičky) -  35
výše pokut uložených v blokovém řízení -  1 414 600 Kč
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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.

Při výuce klademe důraz na 
rodinnou atmosféru

WEB

Masarykova základní škola
Masaryčka, jak obvykle děti své škole říkají, je 1. Fairtradovou základní školou v České republice. 
Je nositelkou certifi kátu Rodiče vítáni a Zelená škola. Vzhledem k tomu, že škola každoročně 
umožňuje žákům devátých tříd složit Cambridgeské zkoušky a získat certifi kát KET či PET, má 
oprávnění užívat titul British Council Partner Institution. Důležitou charakteristikou školy, která 
ji odlišuje od ostatních litoměřických základních škol i většiny základních škol v ČR, je bilingvní 
anglicko-česká výuka, probíhající již od první třídy. Tato výuka probíhá 5 hodin týdně v rámci 
předmětů matematika, prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti a přírodověda. 

Masaryčka je školou, kde zaměstnanci kladou důraz na rodinnou atmosféru. Pořádá se zde řada 
společenských akcí, do kterých se zapojují rodinní příslušníci i přátelé školy. 

Masaryčka je škola, jejíž součástí je rozsáhlá školní zahrada s arboretem, bazénem, trampolínou, 
dětským hřištěm, prostorem pro výuku pracovních činností a skleníkem. Na školní zahradě se 
také nalézá šachovnice pro venkovní šachy a kurt pro cvrnkání kuliček. Kromě zahrady patří ke 
škole rovněž sportovní areál, jež je jeden z největších a nejvyužívanějších ve městě. Součástí 
sportovního areálu je beach volejbalové hřiště, workoutové hřiště a půjčovna lyží.

Masaryčka má ale také jeden handicap a tím je absence tělocvičny. To je v dnešní moderní 
době, kdy celá společnost volá po větším zapojení mládeže do sportovních aktivit, úsměvné. 
Na sportovní výsledky to kupodivu nemá vliv. Škola po sportovní stránce dlouhodobě patří 
k nejlepším ve městě. Je pravidelným účastníkem okresních, krajských a celorepublikových kol, 
a to především v basketbalu, fl orbalu, kopané, atletice.  

Masaryčka se aktivně zapojila do Šablon II. a do mezinárodního projektu ERASMUS+. 

Leden:
• 11. místo z 16. na krajském kole v šachu
• 3. místo na veslařských trenažérech  litoměřických základních škol a gymnázia
• 1. a 2. místo v okresním kole matematické olympiády žáků 2. stupně ZŠ a 

gymnázií, postup do krajského kola (Hana Turková a Viky Klepetková)

Únor:
• 2. místo v okresu v basketbalu dívek, ktg. IV
• 1. místo okrsek v sálové kopané, ktg. III, postup na okres do Rce

Březen:
• 2. místo (na skóre) v okrskovém kole ve fl orbalu ktg. II Postup do kola okresního
• 1. místo okrese v sálové kopané, ktg. III, Rce. Postup do kola krajského - 

Chomutov
• 2. místo v okresním kole ve fl orbalu ktg. II
• 1. místo ve skoku vysokém – Viky Klepetková
• 4. místo (na penalty!)ve futsalu žáků 6. – 7. tříd v Krajském fi nále v Chomutově
• 4. místo v okresním kole olympiády ze zeměpisu – žáků 9. tříd
• 14. a 25. místo v krajském kole matematické olympiády v Ústí nad Labem (jediní 

z Litoměřic!) – žáků 9. tříd
• 6. místo v okresním kole olympiády v Aj – žáků 7. tříd
• 7. místo v okresním kole olympiády v Aj – žáků 8. – 9. tříd
• Projektový den – Tučný pátek na Masaryčce

Duben:
• Čarodějnice
• Zápis – 83 zájemců!
• 1. místo v okresním kole - Mc Donalds cup žáků 1. – 3. tříd, postup na okres do 

Rce
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• 1. místo v okresním kole Hokejbalu proti drogám žáků 1. - 3. tříd
• 1. místo v okresním kole Hokejbalu proti drogám žáků 6. - 7. tříd
• 1. místo v okresním kole Hokejbalu proti drogám žáků 8. - 9. tříd
• 2. místo v krajském kole Hokejbalu proti drogám žáků 6. - 7. tříd - Úl
• 6. místo na MČR Hokejbalu proti drogám žáků 6. - 7. tříd – Praha
• Celorepubliková basketbalová liga Jr.NBA v Děčíně – žáci 1. stupeň
• ERASNUS – návštěva dětí a učitelů z partnerské školy z Itálie, Cavalese, Val di 

Fiemme
• Dokončení rekonstrukce bývalého školníkova bytu, vznik skladovacích prostor 

pro hračky, hry a věci žáků školní družiny

Červen:
• Den dětí

Září:
• Slavnostní vítání prvňáčků 
• Cyklopeleton
• Průvod k 800. výročí našeho města
• Představení k 800. výročí založení našeho města
• Slavnostní otevření nového workoutového hřiště na Masaryčce
• Návštěva našich dětí v partnerské škole v Itálii v Cavalese
• Návštěva/stínování našich učitelů v partnerské škole v Itálii v Cavalese
• Nákup nových mantinelů

Říjen:
• Vesnička Dýňov

Listopad:
• 1. místo okres ve stolním tenisu žákyň 8. – 9. tříd, postup na kraj
• 1. místo v okrese ve florbalu žáků 1. stupně, v turnaji Čeps cup 2019, postup na 

kraj
• 4. místo okrsek ve florbalu žákyň 8. – 9. tříd
• 1. místo okrsek ve florbalu žáků 8. – 9. tříd, postup do oresu
• 1. místo okrsek ve florbalu žáků 6. – 7. tříd, postup do oresu
• 2. místo v okresní soutěži mladých zdravotníků (2. stupeň) Štětský mladý 

zdravotník
• 1. a 3. místo v plavání žáků 2. stupně
• Den laskavosti – Blešák – podpora dětí z Klokánku – vybráno 19700,- Kč pro děti 

z Klokánku

Prosinec: 
•  2. místo v okresu ve florbalu žáků 6. – 7. tříd
• 1. a 3. místo v plavání žáků 2. stupně
• Čert a Mikuláš  
• Návštěva divadla Rockopera v Praze – celý 2. stupeň (210 žáků)
• Návštěva vánočních trhů v Drážďanech
• Slavnostní rozsvícení vánočního stromu + jarmark + ohňostroj
• Vánoční zpívání + živý betlém (zvířátka z farmy!)
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Mgr. Blanka Ježková
Poznejte ředitelku
Na školu jsem nastoupila v srpnu 2012. 
Předtím 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 nadstandardním 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.

“Cílem školy 
je kvalitní základní 

vzdělání žáků s podílem 
technických i praktických 

dovedností”

WEB
Základní škola Havlíčkova
Zhodnocení činnosti organizace za uplynulé období
ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 je plně organizovanou školou, která se profi luje jako technicko - 
sportovní škola. V současné době je zároveň fakultní školou UJEP a spolupracuje s UK FTVS.
Od roku 2015 byla škola Státním zdravotním ústavem zařazena do sítě „Škol podporujících zdraví 
– Zdravá škola“.
Cílem školy je kvalitní základní vzdělání žáků s podílem technických i praktických dovedností
(informatika, práce s materiály, práce s digitální technikou) a schopností chovat se odpovědně 
k sobě samému i druhým.
Škola je zapojena do celoročních projektů Škola pro demokracii,  EU VVV „Kvalitní učení II“ , Obědy 
pro děti, Ovoce do škol, Mléko do škol, Atletika pro děti, Školní parlament.
Pro zpestření výuky se v průběhu školního roku uskutečnila řada projektových dnů, kdy se skupiny 
žáků věnovaly různým tématům. Uskutečnily se tyto projektové dny:  Toulky regionem, Den podle 
Ámose, Atletika pro nejmenší, „Zahradní slavnost“, „Poznáváme Fair – Trade“, Školní fórum.. 
Tradičním projektem je Měsíc zdraví, do kterého spadají 4 projektové dny. Ten je zaměřen na 
komunikaci mezi generacemi a na zdravý životní styl. Adventní jarmark, akce pořádána pro rodiče 
a širokou veřejnost, se stal tradicí.. Výtěžek z této akce byl věnován dětskému oddělení Městské 
nemocnice v Litoměřicích. Rozhodli o tom žáci na školním parlamentu.
Škola dále organizovala menší projekty ve spolupráci s mateřskými školkami, jako např.: 
„Sportovní olympiáda, celoroční všeobecné, pohybové aktivity dětí MŠ v tělocvičně školy. 
Škola také úzce spolupracuje s DDM Rozmarýn a Technickým klubem, jehož prostory využívá 
k zpestření výuky.
V rámci projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“  byla navázána spolupráce 
se SPŠ  Ústí nad Labem, Resslova 5.
Pokračuje spolupráce s CHKO ČS, SEVER, OR AŠSK, NIDV. 
Škola nabízí široké spektrum pravidelných mimoškolních aktivit v rámci školního klubu a školní 
družiny. V rámci mimoškolní činnosti ŠD, ŠK je také pro žáky pořádána řada projektů : Strašidel se 
nebojíme,, Cesta kolem světa, Den s pohádkou, Čarodějnický den. Mimo tyto aktivity pořádají i pro 
rodiče tvořivé dílny.   
 V rámci ŠD  škola pokračuje v programu „Sportuj ve škole“, který je zaměřen na využití volného 
času dětí bezprostředně po skončení školní výuky. Škola je též zapojena do projektu ČAS mládež 
a Atletika pro děti
Škola v rámci EVVO třídí odpad, organizuje pravidelně sběr papíru a elektrobaterií. Zúčastňuje se 
akce Ukliďme Česko, pořádá projektové dny  Putování za studánkou zaměřené na EVVO.
Aktivně se zapojujeme do akcí pořádaných Městem Litoměřice, jako například Dny zdraví, 
Cyklohappening. Zároveň také spolupracujeme s řadou sportovních oddílů, např. Slavoj 
Litoměřice, Slovan Litoměřice.
Zástupci žáků školy pracují v mladém fóru.
Škola provozuje městské sportoviště v areálu školy, které je určeno žákům i široké veřejnosti.  
V letošním roce bylo vybudováno dětské hřiště díky tomu, že, škola uspěla v podání 
Participativního rozpočtu.
Řada pořádaných akcí byla určena rodičům i široké veřejnosti. Např. Adventní jarmark, 
Škola se prezentovala na veřejnosti několika vystoupeními pro seniory, 
rodiče a školní jídelnu..
Všechny aktivity byly propojeny s výukou a fi losofi í Zdravé školy – 
smysluplné učení, příjemné prostředí, otevřené partnerství.
Pravidelně se žáci účastní různých soutěží okresní i krajské úrovně, 
ve kterých   dosahovali kvalitních výsledků (házená, fl orbal, recitace). 
Mnoho soutěží a aktivit také škola pořádala, či spolupořádala ve  
spolupráci s ISŠ, SEVERem a Mateřskými školami, Veslařským 
oddílem - veslařská ergoregata. SPgŠ, 
Při Školním klubu bylo zřízeno Centrum sportu, a to ve spolupráci s OR 
AŠSK Litoměřice.
Finanční prostředky z veřejných rozpočtů byly čerpány dle poskytnuté 
dotace. Škola hodnotila v průběhu roku dodržování závazných 
ukazatelů a sledovala účelnost použitých fi nančních prostředků. Na 
základě čerpání byly provedeny rozpočtové změny. 
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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…

„Učíme se, tvoříme 
a sportujme pro život“

WEB

Základní škola Ladova
Základní škola Ladova, která se nachází na samém okraji města na sídlišti 
Pokratice, je úplnou základní školou. V roce 2019 ji ve 24 třídách navštěvovalo 555 
dětí. Vzdělávací program se jmenuje - „Učíme se, tvoříme a sportujme pro život“.

Děti jsou vzdělávány ve dvou školních pavilonech v moderně vybavených 
kmenových třídách. Výuka samozřejmě probíhá i v učebnách speciálně zaměřených 
na jednotlivé obory – jazyky, výtvarnou výchovu, hudební výchovu a 2 učebny na 
výuku informatiky.

Protože je ZŠ Ladova školou sportovní, disponuje dvěma tělocvičnami a v areálu 
školy je i víceúčelové sportoviště s umělým povrchem. Atletická dráha spolu se 
sektorem na skok daleký prošla v roce 2017 rekonstrukcí, za což jsme velice rádi.

Ve sportovních soutěžích dosahují naši žáci velkých úspěchů. Pravidelně se 
umisťují v atletice, Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) a tak dále. 
Výjimkou není ani účast na republikových fi nále.

Právě pro děti sportovně nadané, ale i pro ty ostatní, jsou během školního roku 
organizovány velmi zajímavé sportovní aktivity. Děti pravidelně vyjíždějí na 
lyžařské výcviky a ozdravné pobyty na horách, cykloturistické a vodácké kurzy. 
Pro velký zájem dětí pořádáme vodácké kurzy během školního roku dokonce dva. 
Samozřejmostí jsou i turisticky zaměřené ozdravné pobyty, a to již od prvního 
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 i oddíl juda, který dosahuje 
mezinárodních úspěchů. Při škole funguje také atletická přípravka.

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. Mají možnost výběru 
jazyka ruského nebo německého. Mnozí žáci se také pyšní dobrými výsledky ve 
vědomostních olympiádách v okresních, krajských, ale i ústředních kolech.

Velmi dobrých výsledků dosahují žáci i ve výtvarných soutěžích, a to v celostátních 
i mezinárodních soutěžích. Je to i díky vyučujícím výtvarných oborů, jež nabízejí 
dětem kromě klasické výuky i řadu mimoškolních aktivit. Učebna výtvarné výchovy 
je dokonce vybavena speciální pecí na keramiku.

Pedagogický sbor je vysoce aprobovaný, s nízkým věkovým průměrem. 
Nezapomínáme ani na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě 
výchovných poradců, metodika prevence a asistentů pedagoga na škole funguje 
i speciální pedagog. Pro žáky se zdravotním postižením je ve škole připraven 
kompletní bezbariérový přístup.

Naše škola se žákům neuzavírá ani po skončení vyučování. Pro vyplnění volného 
času nabízí žákům velmi pestré a zajímavé aktivity v rámci Školního klubu, kde se 
děti věnují míčovým hrám, fl orbalu, stolnímu tenisu, plavání, lezení na umělé stěně, 
keramice a dalším aktivitám. 

V rámci činnosti školní družiny mají děti na výběr z mnoha kroužků, např. 
Kuchtíci, Šikulové, Keramika, Korálkování, Flétna, Míčové hry, Přírodovědný, Malý 
zdravotníček, Grafomototorické hry a další.

Významné úspěchy žáků:
- Krajské fi nále Poháru rozhlasu – dívky 8. - 9. ročník – 3.místo - účast v celostátním kole 

soutěže v ruském jazyce – Puškinův památník
- Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice – medaile Lidická růže – Kateřina Krulichová  
- 2. místo družstva školy v republikovém fi nále OVOV- odznak všestrannosti olympijských vítězů,   

3. místo v jednotlivcích Daniel Bayer
- Krajské fi nále v přespolním běhu – chlapci 8. - 9.ročník – 2. místo
- Výtvarná soutěž – Správným směrem – 1. - 5. místo
- Litvínovský choroš – 5. místo
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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 učitelem, baví mě práce 
s dětmi i dospělými lidmi.  Díky vedoucí funkci 
mohu realizovat nápady, jak by se měla škola 
profi lovat, 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.

Dívky z Puellae 
cantantes přivezly v roce 

2018 dvě zlaté a jednu stříbrnou 
medaili a Páni kluci dvě stříbrná 
umístění z X. Světové sborové 

olympiády, která se uskutečnila 
v Jihoafrické republice.

WEB
Základní škola Boženy Němcové
Je úplnou základní školou nedaleko centra města v ulici Boženy Němcové. Již řadu let patří 
mezi rodiči nejžádanější školy ve městě. V roce 2019 ji navštěvovalo 493 žáků v 18 třídách. Od 
září 2019 je nově bezbariérovou školou. Do exteriéru školy přibyl výtah, který umožní plné využití 
budovy i pro handicapované. 

Vzdělávací program školy se jmenuje Božena - harmonická škola. Harmonie je jinými slovy 
rovnováha a vzdělávací program školy drží v rovnováze celý výchovně vzdělávací proces, aby 
žákům poskytoval všestranný rozvoj jejich osobnosti. Harmonie je ale také hudební disciplína a 
tímto způsobem chce dát „Božena“ (jak se škole ve městě říká) najevo svůj zájem o rozšířené 
vyučování hudební výchovy a zaměření na estetické předměty a cizí jazyky. 

Božena je místem, kde působí spolu se svými přípravkami 2 výběrové pěvecké sbory Puellae 
cantantes a Páni kluci, které se s úspěchem účastní řad mezinárodních akcí. Za všechny 
zmiňme alespoň Světové sborové olympiády v USA, Lotyšsku a JAR, odkud si sbory přivezly 
zlaté a stříbrné medaile, dále pak renomované soutěže a hudební festivaly v řadě evropských 
států a z nich celá plajáda zlatých a stříbrných ocenění. Oba sbory jsou již dlouhou dobu 
reprezentanty nejen svého města, ale i celé ČR. 

Při výuce angličtiny je samozřejmostí účast rodilého mluvčího. Od druhého stupně je žákům 
nabízena možnost volby výuky druhého jazyka, kterým je francouzština, němčina nebo ruština. 
Škola čerpá dotaci z Operačního programu EU Výzkum, vývoj a vzdělávání, kterou mj. zajišťuje 
tandemovou výuku matematiky, využívá účasti odborníků při vzdělávání, zřizuje  kluby cizího 
jazyka, zábavné logiky, badatelský klub a využívá účasti rodilého mluvčího ve školní družině.  
Rovněž výhodně čerpá  i z dalších projektů EU. Při výuce se využívají moderní cloudové aplikace 
G Suite for education a pro komunikaci mezi učiteli a rodiči, učiteli a žáky  moderní školní 
systém Edupage. 

V roce 2019  Základní škola v ulici B. Němcové pořádala již 23. ročník sborového festivalu 
Litoměřická notička. Za podpory města se tak uskutečnily festivalové koncerty na 
různých místech Litoměřic. Jeho součástí bylo konání regionálních kol soutěží dětských a 
středoškolských pěveckých sborů, které škola pořádala ve spolupráci s Ústeckým krajem 
a  NIPOS Artama Praha. Pro reprezentativní, koncertní, ale i výukové účely je využíván Varhanní 
sál školy. Někteří žáci hrají ve školním orchestru, ostatní mají možnost navštěvovat i další 
volitelné předměty - výtvarné techniky a sportovní hry. Aktivní je rovněž mediální kroužek, který 
vydává školní časopis a provozuje i dětskou školní televizi Tv Božka. Jsou zde dobře vybavené 
učebny a další prostory - např. pro školní družinu, „čítárna“ s knihami, chromebooky a čtečkami 
knih. K dispozici je další počítačová učebna, dvě učebny jazyků, odborná pracovna pro výuku 
výtvarné výchovy, hudebna a školní kuchyňka. 

Pro sportovní vyžití žáků je k dispozici tělocvična a nově zrekonstruované venkovní sportoviště 
s umělou trávou.  K výuce je využíván i areál školy, kde jsou kromě dvou venkovních učeben 
( v roce 2019 nově zbudovaný přístřešek )  k dispozici školní pozemky i jezírko s rybami. Zde 
žáci v případě příznivého počasí relaxují i o velkou přestávku. Nachází se tu i koutek pro školní 
družinu, prolézačka se skluzavkou pro malé děti aj. Na škole působí aktivní spolek rodičů, který 
se školou úzce spolupracuje, a „Božena“ je pedagogickou institucí s certifi kátem Rodiče vítáni. 
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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.

Mgr. Milan Sluka

 „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.“

WEB

Základní škola U Stadionu
Škola se dlouhodobě zaměřuje na rozšířenou výuku anglického a německého jazyka 
ve spolupráci s rodilými mluvčími a rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných 
předmětů.
Počet dětí v roce 2019 – 510 žáků ve 20 třídách

Nejvýznamnější akce
Zapojili jsme se do projektu Hrdá škola, díky kterému chceme zajímavě obohatit život 
na naší škole. Projekt pomáhá školám budovat školního ducha, aktivitami posilovat 
vzájemné vztahy mezi žáky a učiteli. 
Jako každoročně si žáci během svého červnového svátku zasportovali. Všechny 
sportovní disciplíny byly originální a byly vymyšleny pro pobavení žáků. V některých 
úkolech vynikaly více dívky (třeba takové točení s obručí), v některých chlapci (těm 
zase šel slalom s fl orbalovým míčkem).  Nejoblíbenější disciplínou byla tzv. hopsadla, 
což byla jedna z nově přidaných disciplín. A tou nejnebezpečnější byl už tradičně 
netradiční běh s kufrem a nově i s deštníkem. 
Jak je na naší škole už více než 20 let zvykem, loučí se žáci devátého ročníku 
divadelním představením. Letos 9.A upravila pro své přestavení pohádku Princ 
a Večernice, kterou předvedla pod názvem Tři švagři. Jejich spolužáci z 9.B si pro 
své představení vybrali známou pohádku O 12 měsíčkách. Divadelní představení 
devátých tříd se stala neodmyslitelnou součástí končícího školního roku a hlavně 
loučení s devátým ročníkem. 
V prosinci se na jeden den proměnila naše škola v čertí školu. Čertíci z 1. stupně 
si v tělocvičně společně zazpívali a také každá čertí třída představila své pěvecké 
vystoupení. Vše se neobešlo bez čertího rachotu a hřmotu. Čerti 2. stupně vytvářeli 
svého třídního čertího maskota, a poté jej vystavili v čertí květinové hale. Čertí 
vyučování probíhalo v čertích dílnách. V nich se u čertů prověřovaly všechny možné 
dovednosti, znalosti a schopnosti. Čas utekl jako voda a čerti se pomalu rozcházeli, 
aby je další den vystřídaly zvídavé, hodné a milé děti.
Již 25 let trvá mezinárodní spolupráce se školou ve  švýcarském Alpnachu formou 
výměnných pobytů žáků. Nadále pokračuje i partnerství se základní školou v keňském 
Bar Chandu, pro kterou jsme uspořádali fi nanční sbírku na pořízení dešťových nádrží.
Letošní rok byl na úrodu kaštanů značně bohatý, a tak byl s mysliveckým sdružením 
v Litoměřicích domluven sběr kaštanů k zimní výživě spárkaté zvěře. Celkem jich žáci 
sebrali 8950 kg a za odměnu vyrazili nejlepší sběrači do pražské ZOO.
Škola se zapojila do navazující druhé vlny výzev MŠMT, tzv. Šablony II. V rámci 
šablon byl pedagogický sbor personálně posílen o školního asistenta a školního 
speciálního pedagoga a byly vytvořeny extrakurikulární aktivity (kluby zábavné logiky 
a deskových her, čtenářský, komunikace v cizím jazyce a doučování žáků základní 
školy ohrožených školním neúspěchem). 

Úspěchy: 
Olympiáda v německém jazyce – krajské kolo – 9.roč. 4.místo
Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo – 8.roč. 2.místo
Matematická olympiáda – okresní kolo – 8.roč. 2.místo
Fyzikální olympiáda – okresní kolo – 8.roč. 2.místo 
Biologická olympiáda – okresní kolo – 9.roč. 2.místo
Nejlepší mladý chemik ČR – regionální kolo    2.místo 
Dějepisná olympiáda – krajské kolo – 7.roč. 2.místo 
Výtvarná soutěž Památníku Terezín – celorepublikové kolo 1.místo
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Mgr. Petr Klupák

Poznejte ředitele
Na pozici ředitele ZŠ Na Valech 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 konfl ikty. Právě proto není 
tato práce monotónní a mám možnost 
se neustále rozvíjet. Volný čas trávím 
s rodinou a aktivně se věnuji sportu, 
především fotbalu, na pozici rozhodčího 
1. a 2. ligy.

„Podporujeme
informační technologie, 

jazykovou výuku, osobnostní 
a sociální výchovu, aktivity mimo 

vyučování
spolupráci s rodiči.“

WEB
Základní škola Na Valech
ZŠ Litoměřice Na Valech 53 je úplná základní škola s ekologickou profi lací, nachází se v 
centru města cca 5 minut pěšky od Mírového náměstí. Řídíme se heslem „Mysli globálně, 
jednej lokálně“. V návaznosti na toto heslo se snažíme rozvíjet u dětí vztah ke svému okolí, 
městu a uvědomit si zodpovědnost za své jednání. V roce 2019 se zde vzdělávalo 405 žáků.
Škola má k dispozici dvě budovy: hlavní budovu Na Valech 53 a menší budovu v 
Masarykově ulici. V menší budově jsou umístěny první třídy a dvě oddělení školní 
družiny. Dále je zde keramická a výtvarná dílna s keramickou pecí. Pronajímáme zde také 
dlouhodobě prostory Středisku ekologické výchovy SEVER a odborové organizaci školství. 
Okolí budovy tvoří dětský výukový ekoareál a přírodní učebna využívaná pro výuku, školní 
družinu i mimoškolní aktivity. V hlavní budově jsou umístěny zbývající třídy. Je zde 24 
učeben, z toho 7 odborných (hudební výchova, přírodopis + chemie, výtvarná výchova, 2x 
učebna cizích jazyků, nová učebna informatiky a žákovská kuchyňka).

Projekty:
Škola se zapojila do řady projektů. Mezi nejvýznamnější patří Výzva 63, spolupráce 
s Českou spořitelnou a projekt PROKOM. Spolupráce s Českou spořitelnou je zaměřená na 
rozvoj fi nanční gramotnosti. PROKOM je projekt zaměřený na logopedickou péči. Výzva 63 
je zaměřena především na rozvíjení čtenářské, matematické gramotnosti a využití ICT ve 
výuce.

V roce 2019 se také podařilo, ve spolupráci s městem Litoměřice, podat žádost na výstavbu 
dvou nových odborných učeben – dílen a přírodovědné učebny. Termín realizace léto 2020.

Rekonstrukce:
V roce 2019 se podařilo ve spolupráci se zřizovatelem dovybavit všechny učebny 
audiovizuální technikou.
Postupná výměna dveří a podlahové krytiny v celé škole.

Školní aktivity:
Nabídka akcí je v rámci výuky a školní družiny velice pestrá. Mezi nejzajímavější a 
nejoblíbenější patří ozdravné pobyty od 1. třídy. V roce 2019 proběhlo 7 týdenních pobytů 
(4 školy v přírodě, 1 výjezd do Chorvatska a 2 lyžařské výcviky). Zapojili jsme se do řady 
soutěží-sportovních, výtvarných, vědomostních. Výuka je obohacena o řadu tematických 
dní – Den Země, čertovské učení, vánoční dílny, bádání v přírodě. Škola také dbá na 
prevenci, připravila pro žáky akce s tématikou zdravého životního stylu, dopravní výchovy, 
drog, vztahů v kolektivu, canisterapie.

Školní družina nabízí žákům řadu kroužků – keramika, jóga, fl étna, výtvarný a sportovní 
kroužek.

Vize pro další roky:
Hlavní cíle pro rok 2020 jsou dva:
• Výstavba dvou nových učeben – dílny a přírodovědná učebna.
• Úspěšné čerpání dotace v rámci Výzvy 63 – kde se škola zaměřuje opět na 

matematickou a čtenářskou gramotnost a práce s ICT
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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 fl étnového 
souboru. Se svými kolegy se snažím 
vytvářet podmínky pro umělecké vzdělávání 
tisícovky žáků vhudebním, 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
WEB

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Litoměřice byla zřízena Městem Litoměřice ke dni 1. 1. 1995. 
Škola má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Ve vedení školy 
je od roku 2013 ředitelka Mgr. Dominika Valešková.
Škola poskytuje umělecké vzdělávání více než tisícovce žáků ve všech uměleckých 
oborech  - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Výuka probíhá 
v budovách Masarykova 46, Masarykova 44, Masarykova 35, Minimax, na odloučeném 
pracovišti v učebně ZŠ Havlíčkova a v baletním sále Domu kultury (KKC Litoměřice).  
Pro zpřístupnění uměleckého vzdělávání žákům v přilehlých obcích probíhá výuka 
také na pobočkách školy v Úštěku, Liběšicích, Bohušovicích nad Ohří, Terezíně, 
Žalhosticích, v Brozanech nad Ohří a Křešicích. Činnost školy v roce 2019 zajišťovalo 50 
kvalifi kovaných pedagogů a 5 nepedagogických pracovníků.

Škola je významným kulturním i komunitním centrem města. V průběhu roku 2019  se 
škola  zapojila do oslav 800 let města formou koncertů, představení, obrázkového 
komiksu o Litoměřicích. Vyvrcholením oslav byl „ZUŠDAY“ 14. 9. na litoměřickém 
náměstí, na kterém vystoupili žáci všech oborů a orchestry školy. V průběhu roku 
2019  škola uspořádala řadu klasických koncertů v Divadle K. H. Máchy, multižánrové 
koncerty, koncerty orchestrů, varhanní koncerty, výstavy, divadelní a taneční představení, 
workshopy a semináře. Škola byla v roce 2019 organizátorem okresních i krajských 
soutěží vyhlášených MŠMT. Jako každoročně připravila škola výchovné koncerty a 
programy pro žáky ZŠ a MŠ, spolupracuje s mnoha neziskovými organizacemi, školami, 
litoměřickými domovy pro seniory. Škola také spolupracuje s Nadačním fondem 
Delfín, který podporuje žáky ZUŠ, a zapojila se do řady benefi čních akcí ve spolupráci 
s Hospicem sv. Štěpána, Diakonií CČE, Centra pro náhradní rodinnou péči a  Nadačního 
fondu BigMat. Pro své žáky pořádá víkendová a prázdninová soustředění, exkurze 
a návštěvy výstav i uměleckých škol.  

Svými projekty významně obohacuje kulturní život města. Mezi nejvýznamnější akce 
patří například tradiční vystoupení na Vinobraní, Vánoční symfonický koncert ve 
Velkém sále Domu kultury (KKC Litoměřice), v rámci kterého se k provedení vánočního 
repertoáru scházejí na pódiu žáci, učitelé i výkonní umělci spolu s litoměřickým 
pěveckým sborem. Významné je také zapojení školy do celorepublikového happeningu  
ZUŠ OPEN vlastním komponovaným mezioborovým programem v prostorách zahrady 
školy. Jako každoročně se v zahradě školy uskutečnil koncert „Zahrada orchestrů“, na 
kterém se představily všechny orchestry a soubory školy. Literárně dramatický obor 
kromě původních inscenací připravil pro veřejnost bohatý program v rámci dvoudenního 
projektu Divadelní piknik a Literární dýchánky. Taneční obor kromě svých představení 
v Divadle K. H. Máchy a Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem zapojil 
litoměřickou veřejnost ve spolupráci se Zdravým městem Litoměřice do Mezinárodního 
dne tance, který se konal v prostorách školní zahrady ZUŠ a tělocvičny ZŠ B. Němcové.

O kvalitě školy vypovídá každoroční úspěšnost žáků přijatých na umělecké školy a 
vynikající výsledky v soutěžích. Pro kvalitu poskytované výuky v uměleckých oborech 
je rovněž důležitá spolupráce s uměleckými školami a konzervatořemi. Významnou 
aktivitou školy je také  pořádání akreditovaných seminářů. Pedagogičtí pracovníci si 
prohlubují svou odbornost nejen v oblasti umělecké, ale i v oblasti pedagogické – v roce 
2019 škola v rámci podpory MAP zrealizovala semináře Hodnotového vzdělávání Matky 
Cyril Mooney. 
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Příspěvkové organizace

Od roku 2018 škola ve spolupráci s Městem Litoměřice realizuje  výuku seniorů 
v rámci  Akademie umění III. věku, která probíhá v dopoledních hodinách v prostorách 
školy. Řada studentů Akademie umění III. věku se účastní akcí školy, navštěvují 
koncerty žáků, výstavy a představení.
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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.

Nemocnice 
hospodařila 
v roce 2019 

s fi nančními prostředky 
v objemu 853,632 mil. Kč

a konečný výsledek 
hospodaření byl 

+11,617 mil. 
Kč.

WEB

Nemocnice Litoměřice, a.s. 
Nemocnice Litoměřice, a.s. od 1. 10. 2017 nástupnická organizace příspěvkové 
organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, poskytuje zdravotní služby v ambulantní 
i lůžkové části. Disponuje 560 lůžky, na kterých bylo v  roce 2019 hospitalizováno 
celkem 20 720 pacientů s průměrnou dobou 6,12 ošetřovacího dne. V ambulancích 
Nemocnice Litoměřice, a.s. bylo v roce 2019 ošetřeno 276 057 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 sterilizaci, 
klinickou psychologii, klinickou logopedii, zdravotně sociální pracovníky nebo domácí 
zdravotní péči. Celkem má 43 ambulantních odborností.

Personální situace

V Nemocnici Litoměřice, a.s. pracuje 830,21 zaměstnanců. Největší podíl, a to 40 %, 
tvoří všeobecné sestry a porodní asistentky, 19 % zdravotničtí pracovníci pracující 
pod odborným dohledem, 14 % ze zaměstnanců jsou dělníci a 11 % lékaři. Zbylými 
kategoriemi pracovníků jsou zdravotničtí pracovníci pracující bez odborného dohledu 
(8 %), technickohospodářští pracovníci (6 %) a jiní odborní pracovníci (1 %).

Úspěchy roku 2019

V roce 2019 nemocnice pokračovala ve zvyšování rozsahu poskytovaných zdravotních 
služeb nasmlouváním nových zdravotních výkonů, získala oprávnění k uskutečňování 
vzdělávání v základním kmeni pro všechna lůžková oddělení a potvrdila statuty 
screeningových center, vč. iktového centra a akreditace ČIA pro laboratoře. Na oddělení 
centrální sterilizace rovněž úspěšně absolvovala periodický audit společnosti DNV GL 
dle ISO 9001. 

Nemocnice hospodařila v roce 2019 s fi nančními prostředky v objemu 853,632 mil. Kč
a konečný výsledek hospodaření byl +11,617 mil. Kč.

Ke svému, zejména investičnímu, rozvoji v roce 2019 nemocnice využívala jak vlastní, 
tak i dotační fi nanční prostředky. 

Z  vlastních prostředků je třeba zmínit úspěšné dokončení rekonstrukce prostor 
audiologické ambulance, která byla nově vybudována jako bezbariérová a byla 
osazena novou audiokabinou. Dále byla dokončena modernizace centrálních chodeb 
nemocnice a v pavilonu H vybudována nová ambulance s čekárnou. V průběhu roku 
byly na všech stanicích LDN vybudovány nové koupelny a bezbariérová WC, nová 
společná koupelna vznikla také na stanici velkých dětí dětského oddělení. Nemocnice 
v roce 2019 rovněž pokračovala v postupné modernizaci výtahů a na stravovací provoz 
pořídila nové tahače pro rozvoz stravy.

Mezi úspěšně realizované projekty podpořené v  roce 2019 evropskými fondy patří 
ukončení další fáze modernizace oddělení radiologie a zobrazovacích metod instalací 
nového skiagrafi ckého přístroje včetně souvisejících stavebních úprav snímkovny, 
ovladovny a pracoviště evidence pacientů. Využitím evropských projektů pro oblast 
IT začala nemocnice úspěšně obnovovat výpočetní techniku a zavádět moderní 
softwarové nástroje pro sdílení manažerských informací a dokumentů, včetně nástrojů 
pro ochranu osobních údajů v provozních a komunikačních systémech nemocnice. 
Byla zahájena také příprava na přechod na nový nemocniční informační systém.
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Nemocnice Litoměřice, a.s.

Mezi významné dotační tituly, které nemocnice v  roce 2019 čerpala, se řadí rovněž 
dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje na podporu komfortu pacientů při poskytování 
akutní lůžkové péče. Díky těmto dotacím mohla být mj. nakoupena nová elektricky 
polohovatelná lůžka, inkubátor, injektomaty, odsávačky, kolposkop a sušicí skříň na 
gastroenterologii či rehabilitační technika. Dotace kraje v roce 2019 poprvé směřovaly 
také na podporu kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu. 
Celkově nemocnice získala v roce 2019 díky dotacím Ústeckého kraje 6 miliónu korun.

Tak jako v předchozích letech i v roce 2019 se Nemocnice Litoměřice, a.s. účastnila 
celostátního srovnávacího šetření neziskové organizace HealthCare Institute, opět 
s velmi výborným umístěním jak v hodnocení pacientů, tak i zaměstnanců. V rámci 
konkurence všech českých a moravských nemocnic si naše nemocnice hlasy svých 
pacientů a zaměstnanců zajistila 17. místo ve spokojenosti zaměstnanců, 25. příčku 
v hodnocení ambulantních pacientů a 44. pozici v hodnocení hospitalizovaných osob. 
Jako již tradičně nemocnice dosáhla výborných výsledků i v rámci Ústeckého kraje, 
kde obsadila hned dvakrát pomyslnou zlatou příčku, a to u hodnocení zaměstnanců 
a hospitalizovaných pacientů. Hlasy ambulantních pacientů jí přinesly v rámci kraje 2. 
místo.
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Michaela Mokrá
Poznejte ředitelku
Jmenuji se Michaela Mokrá a jsem 
obchodní, marketingovou a provozní 
ředitelkou společnosti Zahrada Čech s.r.o., 
která provozuje litoměřické výstaviště. Na 
výstavišti Zahrada Čech pracuji od ledna 
roku 2014 a o mé náplni práce vypovídá již 
název mé pozice. Práci na výstavišti beru 
jako velikou výzvu. Řada lidí je názoru, že 
je výstavnictví již přežitkem, já se tento 
názor snažím vyvrátit. Udržet tuto tradici 
není opravdu jednoduché, mojí snahou však 
je ji nejenom udržet, ale také dále rozvíjet. 
V průběhu těch pár let na výstavišti se nám 
to ale daří dokázat. Již čtvrtým rokem je 
podzimní veletrh Zahrada Čech partnerem 
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, 
což vypovídá o významu dlouholeté tradice 
výstavnictví i pro celý kraj. O celonárodním 
významu výstaviště a značky Zahrada Čech 
svědčí také fakt, že v roce 2019 převzal 
nad výstavou Zahrada Čech záštitu ministr 
zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. 
Největší odměnou za tvrdou práci jsou pak 
výsledky marketingového průzkumu, který na 
výstavišti prováděla organizace MindBridge 
Consulting ve spolupráci s agenturou 
CzechTourism v průběhu celého roku 2019. 
Z marketingového průzkumu vyplývá, že 
hodnocení akcí pořádaných společností 
Zahrada Čech je velmi pozitivní. Zejména 
pak ty hlavní, zahradnicky zaměřené 
výstavy. Neuvěřitelných 96 % návštěvníků 
hodnotilo spojené výstavy Tržnice a Bydlení 
na Zahradě Čech jako jedinečnou či dobrou 
akci. V případě veletrhu Zahrada Čech pak 
tato hodnota dosáhla 94 %. Akce pořádané 
společností Zahrada Čech s.r.o. tak 
neznamenají pouze tradiční hodnoty, mají 
také velký ekonomický přínos, a to nejen pro 
region Litoměřicka, ale i celý Ústecký kraj. 
Mojí snahou i v nadcházejících letech bude 
neustále výstavnictví a značku Zahrada Čech 
vylepšovat, rozvíjet.

Řada lidí 
je názoru, že 

je výstavnictví již 
přežitkem, my se tento 
názor snažíme vyvrátit

WEB
Zahrada Čech s.r.o.

ZAHRADA ČECH ŽILA V ROCE 2019 VELMI AKTIVNĚ

V  průběhu roku 2019 bylo společností Zahrada Čech s.r.o., v níž má město 
padesátiprocentní podíl, uspořádáno více než 40 akcí různého charakteru - výstavy, 
festivaly, sympózia, školení, semináře, plesy, svatby a mnoho dalších. Výstavní sezóna 
byla jako každoročně zahájena výstavou Děti a zvířata. Jarní sezónu odstartovaly 
tradiční výstavy Tržnice Zahrady Čech a  Bydlení na Zahradě Čech. V  květnu pak 
následovaly Autosalon na Zahradě Čech a Mezinárodní výstava psů. Zároveň v tomto 
měsíci proběhlo hodnocení Regionální potraviny Ústeckého kraje. 

Výstaviště Zahrada Čech v  Litoměřicích ožilo i v  letních měsících. Po zakončení 
tradiční jarní sezóny bylo možné areál využít i k  druhotným účelům. Výstaviště 
hostilo svatby, oslavy i festivaly. Souběžně probíhal již pátý ročník Mezinárodního 
sochařského sympozia. Zároveň byl areál výstaviště po celou letní sezónu volně 
přístupný veřejnosti. Denně mohli návštěvníci využít zeleně, příjemného posezení 
i  dětského hřiště. Rozloučení s létem pak proběhlo poslední srpnovou sobotu na akci 
Den pro děti. V rámci této akce se v části areálu výstaviště konal také Rodinný den 
Města a Městského úřadu Litoměřice.

Podzimní sezóna byla tradičně zahájena zahradnickým veletrhem Zahrada Čech. 
V  říjnu pak navázaly akce TECHDAYS a Krajská výstava psů. Nechyběl ani festival 
dobrého jídla a pití Gastro Food Fest. Následně výstaviště hostovalo konferenci 
GIS OUTDOOR Fórum Ústeckého kraje. V  listopadu pak společnost Zahrada Čech 
organizovala spolu s Ústeckým krajem a městem Litoměřice konferenci Zeleň v obcích 
a městech Ústeckého kraje i se slavnostním večerem spojeným s  vyhlašováním 
výsledků soutěže Park roku 2019. Ani v  roce 2019 nesměl chybět již tradiční ples 
společnosti HENNLICH s.r.o..

Mimo jednorázové akce se v  roce 2019 každý měsíc uskutečnila prodejní akce 
MARWILL v pavilonu A. V pololetních intervalech se pak uskutečnily také akce ESO 
Market a Den s Policií. 
Činnost společnosti Zahrada Čech s.r.o., která spravuje litoměřické výstaviště, se však 
nesoustředí pouze na akce v areálu výstaviště. Záběr je široký a společnost se úspěšně 
zapojuje i do dalších, krajsky významných akcí. V únoru bylo možné se s výstavištěm 
Zahrada Čech setkat na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World.

84

Výroční zpráva města LITOMĚŘICE 2019



MĚSTSKÝ ÚŘAD

Zahrada Čech s.r.o.

V květnu Zahrada Čech organizovala tradiční setkání k poctě pověstného Přemysla 
Oráče u pomníku na Královském poli v přímé blízkosti obce Stadice. V  letní sezóně 
se společnost účastnila akce Den záchranářů Ústeckého kraje na Střeleckém ostrově 
v Litoměřicích.  Zahrada Čech se podílela také na organizaci Mistrovství Evropy juniorů 
a U23 v rychlostní kanoistice v Račicích. Taktéž nechyběla na akci Poslední pirátské 
války v  Terezíně. V  druhé polovině srpna se opět zapojila do příprav 46. ročníku 
výstavy Země Živitelka v  Českých Budějovicích, kde obstarala stavbu a technické 
zajištění části výstavních prostor. Na podzim se pak účastnila Josefínských slavností 
v  Terezíně. Závěr roku 2019 patřil opět Vánočním trhům se Zahradou Čech na 
Mírovém náměstí.

NOVINKY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Každým rokem se Zahrada Čech snaží návštěvníkům přinést nějaké novinky. V roce 
2019 jich byla dokonce celá řada, a to s velmi pozitivními ohlasy. Na jaře byl ve spolu-
práci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje na výstavišti nově umís-
těn defibrilátor, který má v součinnosti se záchrannou službou urychlit případnou zdra-
votní pomoc. 
O jarní výstavy byla nově zavedena kyvadlová autobusová doprava, která fungovala 
mezi výstavištěm a autobusovým a vlakovým nádražím v  Litoměřicích. Návštěvník 
mohl služby využít jak při cestě na výstaviště, tak zpět na nádraží, a to zcela zdarma. 
S podzimní výstavou přišla novinka on-line předprodeje vstupenek, díky kterému si 
mohli návštěvníci na vybrané výstavy zakoupit vstupenky za zvýhodněnou cenu až do 
prvního výstavního dne. Vstupenky bylo možné zakoupit on-line i v průběhu výstavy 
a vyhnout se tak případným frontám u pokladen. 
Novinky přinesl i festival Gastro Food Fest. Pro 7. ročník festivalu byla nově zavedena 
čipová platba virtuální měny LIŤÁK. Návštěvníci si tak mohli nabít čip za jakoukoliv 
částku v hotovosti i platební kartou, své útraty sledovat přes aplikaci a nevyčerpanou 
částku si nechat zpět vyplatit.

ÚSPĚCHY
Výstavnictví má v Litoměřicích dlouholetou tradici a v zájmu kraje je ji nadále rozvíjet 
a podporovat. I proto byl podzimní veletrh Zahrada Čech již třetím rokem hrdým part-
nerem projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. O celonárodním významu výstaviště 
a značky Zahrada Čech svědčí také fakt, že v roce 2019 převzal nad výstavou Zahrada 
Čech záštitu ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc.
Mimo tradiční hodnoty znamenají akce pořádané Zahradou Čech také velký ekono-
mický přínos, a to nejen pro region Litoměřicka, ale i celý Ústecký kraj. Vyplývá to 
z marketingového průzkumu, který probíhal v průběhu celého roku 2019. Šetření reali-
zovala na žádost společnosti Zahrada Čech s.ro. organizace MindBridge Consulting ve 
spolupráci s agenturou CzechTourism. 
Z marketingového průzkumu vyplývá, že hodnocení akcí pořádaných společností Za-
hrada Čech je velmi pozitivní. Zejména pak ty hlavní, zahradnicky zaměřené výstavy. 
Neuvěřitelných 96 % návštěvníků hodnotilo spojené výstavy Tržnice a Bydlení na Za-
hradě Čech jako jedinečnou či dobrou akci. V případě veletrhu Zahrada Čech pak tato 
hodnota dosáhla 94 %. Nadpoloviční část tazatelů uvedla, že daná výstava byla jedinou 
motivací k návštěvě Litoměřic a regionu. V případě výstav Tržnice a Bydlení na Zahradě 
Čech toto uvedlo dokonce 84 % respondentů. O spokojenosti návštěvníků vypovídá 
také fakt, že většina se jich na výstaviště vrací opakovaně a návštěvu dalšího ročníku 
s jistotou potvrdila či o tom uvažuje. Samotný ekonomický přínos (částka, kterou ná-
vštěvníci celkem utratí) pak přesahuje 150 milionu korun.

REKONSTRUKCE AREÁLU
Období mimo hlavní výstavní sezónu patří nutným opravám a údržbě areálu. Mimo 
drobné úpravy byla v roce 2019 zahájena první etapa výměny oken po celém výstavišti. 
Dále došlo k potřebné rekonstrukci penzionu. V pavilonu H proběhla nákladná výměna 
topných těles. Celkovou rekonstrukcí prošly také veškeré dřevěné stánky na výstavišti. 
Ke konci roku 2019 započala rozsáhlá rekonstrukce kanceláří ve správní budově v jižní 
části litoměřického výstaviště. Areál výstaviště je ve velmi špatném stavu a některé 
pavilony dokonce neprošly rekonstrukcí nikdy. Údržba a oprava areálu je velmi náklad-
ná a musí se provádět postupně. Zároveň nesmí omezit přípravy a průběh akcí. Průběh 
rekonstrukce tak máme dlouhodobě rozplánovaný do jednotlivých etap a ty se nám 
daří postupně plnit.

85

Výroční zpráva města LITOMĚŘICE 2019



MĚSTSKÝ ÚŘAD

Významné události 2019

Nový grafi cký vizuál města

Geotermální centrum
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

Městská nemocnice

Nový grafi cký vizuál města

Geotermální centrum

Nový grafi cký vizuál města

Geotermální centrum

Oslavy 800 let

Referendum

Unikátní podívaná – oprava Kalichu
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