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Úvodní slovo starosty města

Vážení spoluobčané,

dokument, který se Vám dostává do rukou, je výsledek procesu strategického plánování, jež 
by mělo město Litoměřice využívat  v následujících letech při  procesním řízení  ke svému 
rozvoji. Strategický plán vytyčuje hlavní směry rozvoje města v následujících 15-ti, resp. 7 
letech. Základním východiskem pro zvolenou strategii je dlouhodobá rozvojová vize města 
naplňována realizací střednědobých až krátkodobých strategických cílů a opatření, ke kterým 
by měly být přiřazeny konkrétní projekty a aktivity vedoucí k jejich naplnění.

Procesem  strategického  plánování  tak  vznikl  dokument,  který  by  měl  být  spolu  s nově 
vytvářeným územním plánem a městským rozpočtem základním materiálem pro budoucí 
rozvoj Litoměřic.

Na zpracování tohoto dokumentu se podílela řada odborníků z různých oblastí, politických 
představitelů města, ale i zástupci nejširší laické veřejnosti rekrutující se z aktivních obyvatel 
města,  kteří  se  zapojili  do  činnosti  některé  z  pracovních  skupin.  Veškeré  návrhy  prošly 
procesem  připomínkování,  v rámci  kterého  se  mohl  kdokoliv  k předloženým  návrhům 
vyjádřit. Veškeré podněty a připomínky byly zodpovědně posouzeny a ve většině případů i 
zohledněny.  Tento  přístup  ke  zpracování  Strategického  plánu  přispěl  k tomu,  že  byla 
zpracována  strategie  podchycující  veškeré  problémy  a  potřeby  obyvatelstva,  místních 
podnikatelů a  organizací,  které  jsou městem ovlivnitelné a stanovena opatření  pro  jejich 
budoucí řešení.

Tím,  že  byl  Strategický  plán  v Zastupitelstvu  města  schválen  jako  závazný  rozvojový 
dokument města, nastává důležitá, ale obtížná práce jeho naplňování. Ta bude procesně 
založena na každoročním zpracování Akčních plánů, v rámci kterých budou ze Strategického 
plánu vybrány projekty a úkoly určené v daném roce k realizaci  a jejich vlastní realizace. 
Zároveň bude zaveden princip monitorování, který bude sledovat, zda se Strategický plán, 
resp. v jeho rámci definované cíle daří naplňovat. 

Zcela  zásadní  pro  úspěšnou  realizaci  Strategického  plánu  je  určení  a  přijmutí  přímých 
institucionálních, ale i personálních odpovědností za dílčí plnění navržených úkolů. V rámci 
procesu  tvorby  Strategického  plánu  byla  již  navržena  a  přijata  výkonná  (institucionální) 
odpovědnost za realizaci jednotlivých opatření. Očekává se však, že i političtí představitelé 
města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, přijmou svou zákonnou povinnost 
pečovat o všestranný rozvoj svěřeného území a o potřeby jeho občanů a   budou aktivně 
dohlížet na úspěšnou realizaci a plnění navržených Strategických cílů.

Věřím,  že  zpracovaný  dokument  bude  prvním  a  základním  krokem  k budoucímu  rozvoji 
města, a že cíle, které jsme si v něm vytýčili, se nám podaří společnými silami splnit.

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města
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1. Struktura a metodika návrhové části Strategického plánu
Předložený  materiál  je  návrhovou  částí  Strategického  plánu.  Zpracování  návrhové  části 
každého  rozvojového  dokumentu  představuje  rozhodování  o  tom,  jaké  problémy  budou 
prostřednictvím strategického plánu řešeny a jaké nástroje při tom budou použity. Tato část 
plánu musí zároveň zodpovědět, jakým způsobem budou alokovány finanční zdroje, které 
bude možné využít na realizaci plánu.

Strategický plán rozvoje města Litoměřice (dále jen Strategický plán)  je koncipován jako 
střednědobý rozvojový dokument, který má formulovat rozvojové aktivity města zejména 
pro  období   let  2007  –  2013.  Základní  rámec  dokumentu  je  však  formulován 
dlouhodobě (2020). Důvodem je zohlednění dlouhodobé koncepce města při respektování 
aktuálních střednědobých potřeb a rozvojových tendencí v kratším, předvídatelném období.

Návrhová  část  Strategického  plánu  je  rozdělena  na  několik  úrovní  (stupňů),  které  se 
navzájem  obsahově  liší  mírou  konkrétnosti  (obecnosti).  Pro  účely  Strategického  plánu 
rozvoje města Litoměřice (dále jen Strategického plánu) byly stanoveny 4 základní úrovně, 
které tvoří „strategický skelet“ návrhové části.

Jednotlivé úrovně je možné definovat následovně:
o Vize popisuje  stav,  jehož  by  mělo  být  v budoucnu  dosaženo  a  v tomto  smyslu 

představuje zastřešující rámec celé návrhové části. 

o Kritické oblasti představují strukturovanou formulaci hlavních tématických sektorů, 
v rámci kterých je nutné danou problematiku řešit. Vymezení Kritických oblastí slouží 
k logickému uspořádání Strategického plánu.

o Hlavní záměry v rámci každé kritické oblasti  jsou dále rozvedené ve strategických 
cílech.  Stanovené  strategické  cíle  jsou  dekomponovány  do  jednotlivých  opatření. 
Strategické cíle jsou odvozeny od vize města a představují strategie nebo cesty, jak 
dané vize dosáhnout. 

o Opatření na nejnižší úrovni návrhové části jsou obecně formulované záměry, které 
se  naplňují  podporou  konkrétnějších  aktivit.  Konkrétní  projektové  náměty  získané 
v průběhu zpracování strategie jsou přiřazeny k příslušným opatřením.
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Výsledkem tohoto postupu je hierarchické uspořádání návrhové části, kde se postupuje od 
relativně široce definovaných cílů až ke konkrétním opatřením.

Z hlediska času dochází se snižováním úrovní návrhové části ke zkracování předpokládané 
doby realizace.  Časové horizonty realizace jednotlivých úrovní  návrhové části  mohou být 
rámcově vyjádřeny následovně:

• Rozvojová vize: střednědobá až dlouhodobá realizace
• Strategické cíle: střednědobá až dlouhodobá realizace
• Opatření (aktivity a projekty): krátkodobá až střednědobá realizace

K práci  na strategickém plánu rozvoje města byli  přizváni  zástupci  místních podnikatelů, 
představitelé  škol  a  státní  správy,  členové  zastupitelstva  a  zástupci  dalších  institucí 
působících ve městě. Představitelé shora jmenovaných institucí pak tvořili pracovní skupiny 
pro  zpracování  Strategického  plánu.  Vedoucí  úlohu  v procesu  strategického  plánování 
v Litoměřicích  představovala  Řídící  skupina složená  ze  zástupců  samosprávy  města  a 
zástupců městského úřadu v Litoměřicích.  Dílčí problematiky byly předjednány v rámci tzv. 
Akčních skupin, do kterých byli přizváni zástupci odborné veřejnosti a aktivní občané.  Při 
zpracování  Strategického  plánu  pomáhala  pracovním  skupinám  Regionální  rozvojová 
agentura  Ústeckého  kraje,  a.s. (dále  jen  RRA  ÚK),  která  ve  spolupráci  s pověřenými 
pracovníky  Odboru  územního  rozvoje  Městského  úřadu  v  Litoměřicích jejich  činnost 
metodicky řídila, zpracovávala podklady k jednání, moderovala jednotlivé pracovní schůzky a 
zapracovávala relevantní připomínky do dílčích výstupů.

Personální obsazení Řídící skupiny:

Městský úřad
Tajemník (předseda Řídící skupiny) Ing. Radek Löwy

Zástupci odborů
Odbor dopravy Ing.Ivo Perna
Ekonomický odbor Ing. Iveta Zalabáková
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Libuše Melenová
Odbor školství, kultury a sportu Helena Bitrichová
Odbor územního rozvoje Ing. Venuše Brunclíková
Koordinátor Zdravé město Ing. Dana Zázvorková
Odbor životního prostředí Ing. Pavel Gryndler

Zástupci politických stran
ČSSD Mgr. Petr Hošek
ODS Ing. Ivan Palán
KDU-ČSL Miloslava Zbořilová
KSČM Ing. Ivo Weitosch
Sdružení nezávislých Ing. Dieter Heřmánek
SNK Ing. Jan Hrkal

HOST – politik Zdravého města Litoměřice a  MA21 Mgr. Petr Hermann

Odborný tým
Město Litoměřice Ing. Veronika Šturalová
RRA ÚK Mgr. Jan Kučera

Personální obsazení Akčních skupin je uvedeno v kapitole 4 (Kritické oblasti).
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2. Postup prací na přípravě Strategického plánu
Proces  strategického  plánování  ekonomického  rozvoje  města  Litoměřice  založený  na 
hledání shody o budoucnosti města mezi představiteli mnoha různých institucí ve městě byl 
zahájen  v  listopadu  2005.  Příprava  Strategického  plánu  probíhala  v rámci  realizovaného 
projektu Europodnikatelka 21. století, z něhož byla i financována. 

V rámci  první  fáze,  která  trvala  přibližně  2  měsíce  a  zabývala  se  analýzou  místních 
podmínek,  připravila  RRA  ÚK  Profil  města,  který  obsahuje  základní  informace  o 
obyvatelstvu,  o  místní  ekonomice  a  podnikatelském  prostředí,  o  infrastruktuře,  o  stavu 
životního prostředí, o podmínkách pro bydlení, vzdělávání, kulturu a sport ve městě a další 
důležité zjištění o městě Litoměřice. Profil města shrnuje údaje o městě, jeho nejbližším okolí 
v porovnání s údaji o okrese a analyzuje postavení města Litoměřice i jeho vnitřní podmínky. 

Současně se zpracováním Profilu  města probíhal  Průzkum názorů občanů,  jehož cílem 
bylo zjistit názory obyvatel na současné problémy a potřeby města, ale i na jeho budoucí 
rozvoj. Průzkum byl realizován v průběhu měsíce prosince 2005 a ledna 2006 anonymním 
dotazníkovým šetřením.  Dotazníky byly  do domácností  distribuovány a  následně sbírány 
prostřednictvím  základních  škol,  středních  škol  -  žáci,  Centrem pro  zdravotně  postižené 
Ústeckého kraje a dalších organizací  působících na území města. K dispozici  byly též v 
mateřských  centrech,  na  všech  podatelnách  MěÚ  nebo  úřadu  práce.  Ke  dni  ukončení 
dotazníkového šetření, tj. 15.1.2006, bylo sesbíráno a vyhodnoceno celkem 2 162 dotazníků. 
Vyhodnocení dotazníkového šetření provedla litoměřická Střední škola EKONOM. Následně 
proběhlo šetření, které mělo za cíl zjistit specifika podnikatelského prostředí v Litoměřicích. 
Šetření probíhalo opět formou dotazníků, které byly distribuovány prostřednictvím Okresní 
hospodářské komory v Litoměřicích podnikatelům, působících na území města. Vyhodnocení 
Průzkumu podnikatelského prostředí provedla RRA ÚK. Výsledky z obou dotazníkových 
šetření  byly  formou  souhrnných  zpráv  vystaveny  stejně  jako  ostatní  dokumenty  na 
internetových stránkách města a následně využívány jako jedno z východisek při jednáních 
jednotlivých pracovních skupin při tvorbě návrhové části strategického plánu.

Analytická část tvorby strategického plánu byla ukončena koncem dubna. Následovalo první 
jednání Řídící skupiny, které proběhlo 19.4.2006 v zasedací místnosti MěÚ v Litoměřicích. 
Řídící skupina na svém prvním jednání formulovala dlouhodobou rozvojovou vizi města a 
vymezila  tzv. kritické oblasti, kterými by se měly následně zabývat odborné pracovní skupiny 
(tzv. Akční skupiny).

K jednotlivým kritickým oblastem byly následně sestaveny  Akční skupiny, do kterých byli 
přizváni občané města, kteří mají z profesního či zájmového hlediska k dané oblasti blízko. 
Cílem jednání akčních skupin bylo definování strategických cílů rozvoje města a navržení 
opatření vedoucích k naplnění těchto cílů. V rámci jednání Akčních skupin byly formulovány 
silné a slabé stránky města, jeho příležitosti a ohrožení v rámci dané kritické oblasti (SWOT 
analýza), které následně sloužily jako jedno z východisek pro formulování strategických cílů 
a opatření. 

Výstupy z jednání akčních skupin byly dne 30.6.2006 projednány na druhém jednání Řídící 
skupiny,  která strategické cíle a opatření prodiskutovala, doplnila,  upravila a odsouhlasila 
jejich podobu určenou pro dopracování návrhu Strategického plánu. Součástí práce Řídící 
skupiny bylo též určení  subjektů,  které by měly garantovat realizaci  jednotlivých opatření 
(odbory MěÚ, příspěvková organizace, atd.). 

V průběhu července  byly  návrhy  schválené  Řídící  skupinou zveřejněné  na  internetových 
stránkách města k připomínkování ze strany veřejnosti.  Zpracovatelem byly  posouzeny a 
případně zapracovány všechny připomínky, které byly zaslány do 24.8.2006.
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V průběhu  měsíce  července  a  srpna  RRA ÚK  rozpracovala  ve  spolupráci  s příslušnými 
vedoucími a zástupci odborů Města jednotlivá opatření do detailnější podoby tak, aby z jejich 
formulace bylo zřejmé, co by mělo město v následujících letech realizovat, v jakém časovém 
horizontu,  kolik  jej  to  bude  stát  a  kdo  by  za  realizaci  jednotlivých  úkolů  měl  nést 
odpovědnost. Součástí podrobného rozpracování bylo i určení možných zdrojů financování 
(Fondy EU, národní dotační programy, atd.). 

Takto připravený Strategický plán je připraven k projednání v Radě města a v Zastupitelstvu 
města  Litoměřice,  které  by  jej  měly  schválit  jako  jeden  ze  základních  koncepčních 
dokumentů rozvoje města.
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3. Rozvojová vize města Litoměřice
Rozvojová vize tvoří „vstupní bránu“ do návrhové části Strategického plánu. Jejím smyslem 
je určit zásadní rozvojovou orientaci města. Vize formuluje a popisuje  stav, jehož by mělo 
být  v budoucnosti  dosaženo v daném území,  přičemž jednotlivé části  návrhu (strategické 
cíle, opatření, aktivity a projekty) jsou prostředkem k jejímu dosažení a naplnění.

Ačkoliv Program je koncipován na střednědobý horizont (na cca 7 let), při stanovení vize byl 
zohledněn  dlouhodobější  časový  horizont  15  –  20  let.  Důvodem  je  zajištění  návaznosti 
dlouhodobé  koncepce  rozvoje  města  i  po  uplynutí  období,  pro  které  jsou  navrženy 
strategické  cíle  a  opatření  tohoto  Strategického  plánu.  V rámci  Strategického plánu  jsou 
výjimečně uvedena i opatření dlouhodobějšího charakteru, o kterých je nutné uvažovat již 
v rámci střednědobého plánovacího procesu.  Rozvojová vize města Litoměřice vychází ze 
základních  principů  udržitelného  rozvoje  a  respektuje  tak  potřebu  sladění  sociální, 
ekonomické i environmentální oblasti rozvoje. Zapojením veřejnosti i širokého počtu institucí, 
organizací a podnikatelů do dlouhodobého strategického rozvoje vyjadřuje společné úsilí o 
nalezení  shody  nad  prioritními  oblastmi  rozvoje  města  a  jejich  naplňování  konkrétními 
aktivitami a projekty.  Byla formulována s ohledem na potřebu trvale udržitelného rozvoje a 
s vědomím, že jen od jasných vizí lze přejít k realizaci přínosných projektů.

Rozvojová vize města Litoměřice:

„Litoměřice - královské město - Zahrada Čech – město 
vzdělanosti, kultury, zdravého životního prostředí, 

zdravého životního stylu a turismu“

Při stanovení rozvojové vize města Litoměřice se vycházelo z níže uvedených pocitových 
formulací, kterými Řídící skupina charakterizovala současný a budoucí obraz města a svoji 
představu, jak tohoto obrazu dosáhnout (mise).

Co jsme?

• Město položené v rozvojově velmi perspektivní lokalitě Euroregionu Labe na úpatí svahů 
Českého  středohoří  přecházející  v rovinu  Polabí  v blízkosti  soutoku  Labe  a  Ohře 
v malebnou zemědělskou krajinu (vinice, sady, zahrady) tradičně nazývanou Zahradou 
Čech.

• Město  s bohatým  kulturně-historickým  dědictvím,  které  si  zachovalo  původní  ráz 
starobylého sídla.

• Město, jehož stávající zdroje jej předurčují k zaměření ekonomických aktivit na turismus a 
s ním spojené služby.

• Město,  jehož  životní  prostředí  je  přes  svou  polohu  v převážně  zemědělské  oblasti 
negativně narušováno provozy některých velkých průmyslových podniků z blízkého okolí.

• Město, jehož atraktivita jak pro investice, tak pro bydlení se zvyšuje díky zkvalitňující se 
dostupnosti z hlavního města.

• Bývalé okresní  město,  které  si  přes určité  oslabení  své pozice udrželo  funkci  centra 
(především kulturně-společenského) pro hospodářsky silné a rozlehlé území bývalého 
okresu.

• Město,  které  zapojením do  sítě  Zdravých měst  dává  jasně najevo  zájem rozvíjet  se 
udržitelným způsobem.
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Čím chceme být?

• Prosperujícím sídlem, které bude příjemným místem pro bydlení a život místních lidí a 
atraktivní adresou pro další potenciální obyvatele z okolních měst.

• Turistickým centrem se širokým spektrem nabízených služeb a atraktivit  postavených 
především na poloze, kulturním a historickém dědictví MPR a možnostech přírodního 
prostředí v okolí města.

• Městem, které v maximální možné míře využije svého lidského, materiálního i finančního 
potenciálu k systematickému rozvoji hospodářského, sociálního a životního prostředí.

• Městem, jehož obyvatelé  budou hrdí  na to,  že žijí  v Litoměřicích a budou se aktivně 
zapojovat do místního společenského, kulturního a volnočasového dění.

• Bezpečným a plnohodnotným místem pro všechny, kteří zde žijí a tráví svůj volný čas.

• Městem,  kde  každý  občan  nalezne  příležitost  pro  uspokojení  svých  společenských, 
materiálních, kulturních a sportovních potřeb. 

Jak toho chceme dosáhnout? 

• Mobilizací lidských, materiálních a finančních zdrojů.

• Konsensem názorů všech zainteresovaných stran na rozvojových potřebách města.

• Zvýšením vzájemné komunikace mezi obyvateli města a zvýšením jejich informovanosti 
o dění ve městě. Intenzivním využitím místních médií a fungujících zájmových sdružení. 

• Podporou spolkové činnosti ve městě.

• Intenzivnější komunikací se státní a krajskou správou a profesionálními institucemi. 

• Posilováním dobré image města využíváním moderních propagačních a marketingových 
prostředků a nástrojů.

• Rozvojem a zlepšením údržby a využití veřejných prostranství a sportovišť. 

• Systematickou podporou rozvoje malého a středního podnikání, zejména pak služeb pro 
občany a rozvoj cestovního ruchu a na vymezených místech řemesel a malého průmyslu. 
Cílem je zajistit dostatek pracovních příležitostí pro místní obyvatele.

• Zvýšenou péčí o historické a kulturní dědictví a přírodní prostředí města a jeho okolí, 
které je předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu a kvalitního života místních obyvatel. 

• Podporou rozvoje (ovlivněním) rodinné, školní a mimoškolní výchovy. 

• Systematickým  odstraňováním  slabých  stránek  a  minimalizací  rizik,  posilňováním 
předností a důkladnou přípravou na budoucí příležitosti. 
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4. Kritické oblasti
Z diskuse  v Řídící  skupině  a  na  základě  schválené  Situační  analýzy  města  jsou 
zpracovatelem navrženy kritické oblasti (oblasti pro cílené zaměření), kterými se Strategický 
plán zabývá. Těchto kritických oblastí je navrženo pět a jejich zaměření je následující:

Kritická oblast č. 1 – Společenský rozvoj

Kritická oblast č. 2 – Sociální věci a zdraví

Kritická oblast č. 3 – Podnikání a cestovní ruch

Kritická oblast č. 4 – Bydlení a územní rozvoj

Kritická oblast č. 5 – Doprava a technická infrastruktura

Kritická oblast č. 6 – Životní prostředí

Důležitým hlediskem výběru a formulace kritických oblastí  bylo přerušení míry obecnosti, 
s ohledem na podchycení vybraných oblastí rozvoje města, ale i zvolené zaměření a členění 
Strategického plánu. 

Vazby mezi rozvojovou vizí,  kritickými oblastmi a strategickými cíli  znázorňuje následující 
schéma:

Problematika každé Kritické oblasti byla podrobně diskutována v rámci tzv. Akčních skupin, 
do kterých byli přizváni zástupci odborné veřejnosti. Akční skupiny provedly SWOT analýzu a 
zformulovaly Strategické cíle a opatření, jakožto návrhy odborné veřejnosti pro jednání Řídící 
skupiny. Jednání jednotlivých akčních skupin proběhla v následujících termínech:

Kritická oblast č. 1 – Společenský rozvoj – 6.6.2006
Kritická oblast č. 2 – Sociální oblast – 8.6.2006
Kritická oblast č. 3 – Podnikání a cestovní ruch – 12.6.2006
Kritická oblast č. 4 – Bydlení a územní rozvoj – 14.6.2006
Kritická oblast č. 5 – Doprava a technická infrastruktura - 14.6.2006
Kritická oblast č. 6 – Životní prostředí - 19.6.2006

Personální obsazení Akčních skupin mělo následující podobu:
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Akční skupina pro oblast Společenský rozvoj:

Bitrichová Helena Dětinská Marie Ing. Zázvorková Dana
Mgr. Hermann Petr Zástupce MěP Mgr. Červín Václav
Ing.  Heřmánek Dieter Mgr. Hošek Petr Ing. Hrkal Jan 
Chlumský Miroslav Mudr. Mezian Hassan Mgr.Musílková Monika
Mgr. Bitalová Vladimíra Štefan Lubomír Phdr. Štíbr Jan
Zbořilová Miroslava Mgr. Žák Aleš Mgr. Krňák Petr
Pan Fridrich Mgr. Svobodová Veronika Ing. Šturalová Veronika
Mgr. Kučera Jan

Akční skupina pro oblast Sociální věci:

Melenová Libuše Ing.Dana Zázvorková Mgr. Hermann Petr
Landa Jiří Mgr. Červín Václav Chlumský Miroslav
MUDr. Jiránek Miroslav MUDr. Mezian Hassan Štefan Lubomír
Phdr. Štíbr Jan Mgr. Krejčí Robert Balaštík Lukáš
Opočenská Irena PhDr. Dobišová Alena Mudr. František Pražák
Zástupce OHK Ing. Šturalová Veronika Mgr. Kučera Jan

Akční skupina pro oblast Podnikání a cestovní ruch:

Mgr. Hermann Petr Ing. Löwy Radek Ing. Ivan Palán
Ing. Černý Zdeněk Sazečková Renata Ing. Kestřábek Vladimír
Smejkalová Jana Szántó Jan Tvrdík Jaroslav
Ing. Šturalová Veronika Mgr. Kučera Jan

Akční skupina pro oblast Bydlení a územní rozvoj:

Mgr. Hermann Petr Ing. Palán Ivan Ing. Brunclíková Venuše
Fialová Jana Ing. Gryndler Pavel Mgr. Harting Václav
Bc. Halík Martin Ing. Maříková Martina Ing. Zázvorková Dana
Aksanová Ivana Doc. Ing. arch. Mužík Jan Ing. arch. Hysek Oldřich
Ing. Jarkovský Jaroslav Ing. arch. Jarkovský Jiří Mgr. Červín Václav
Hamele Eduard Ing. Heřmánek Dieter Ing. Hrkal Jan
Chovaneček Vlastimil Ing. Protiva Václav PhDr. Štíbr Jan
Pan Rechziegel Ing. Weitosch Ivo Ing. Zdvořák Zbyněk
Smolek Tomáš Ing. Šturalová Veronika Mgr. Kučera Jan

Akční skupina pro oblast Doprava a technická infrastruktura:

Mgr. Hermann Petr Ing. Palán Ivan Ing. Brunclíková Venuše
Fialová Jana Ing. Gryndler Pavel Mgr. Harting Václav
Bc. Halík Martin Ing. Maříková Martina Ing. Zázvorková Dana
Aksanová Ivana Doc. Ing. arch. Mužík Jan Ing. arch. Hysek Oldřich
Ing. Jarkovský Jaroslav Ing. arch. Jarkovský Jiří Mgr. Červín Václav
Hamele Eduard Ing. Heřmánek Dieter Ing. Hrkal Jan
Chovaneček Vlastimil Ing. Protiva Václav PhDr. Štíbr Jan
Pan Rechziegel Ing. Weitosch Ivo Ing. Zdvořák Zbyněk
Smolek Tomáš Ing. Šturalová Veronika Mgr. Kučera Jan
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Akční skupina pro oblast Životní prostředí:

Mgr. Hermann Petr Ing. Brožová Lenka Ing. Gryndler Pavel
Ing. Zázvorková Dana Ing. Arch. Zadražil Jan Mgr. Svobodová Veronika
Ing. Zdvořák Zbyněk Zástupce CHKO Poláčková Ivana
Vlček Martin Ing. Veronika Šturalová Mgr. Jan Kučera
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5. SWOT analýza
SWOT analýza je jedním z možných postupů  systematického a přehledného zachycení 
poznatků  o  objektu  analýzy,  mnohokrát  úspěšně  prověřeného  praxí.  Proti  obvyklým 
analytickým metodám prezentuje vyváženě pohled na minulost  a současnost  (ex post)  a 
pohled na budoucnost (ex ante) analyzovaného objektu, tedy jednotlivých kritických oblastí 
města Litoměřice.

SWOT analýza především umožňuje, aby ve stejně přehledné struktuře, v jaké je provedena 
analýza, byla formulována strategie usměrnění budoucího vývoje města:

• jak zachovat resp. rozvíjet jeho silné stránky,
• jak odstraňovat resp. eliminovat jeho slabé stránky,
• které z budoucích příležitostí lze využít pro jeho další rozvoj,
• jakými cestami (prostředky, postupy) bude čelit očekávaným ohrožením jeho dalšího 

rozvoje.

Silné  a  slabé  stránky,  příležitosti  a  ohrožení,  byly  řešeny  v Akčních  skupinách  dle 
stanovených kritických  oblastí:

 SWOT Kritické oblasti č. 1 - Společenský rozvoj
 SWOT Kritické oblasti č. 2 - Sociální oblast
 SWOT Kritické oblasti č. 3 - Podnikání a cestovní ruch 
 SWOT Kritické oblasti č. 4 - Bydlení a územní rozvoj
 SWOT Kritické oblasti č. 5 - Doprava a technická infrastruktura
 SWOT Kritické oblasti č. 6 - Životní prostředí

SWOT analýzy pro jednotlivé kritické oblasti byly zpracovány příslušnými akčními skupinami 
na svých úvodních jednáních. Následně pak v duchu výše uvedených zásad sloužily jako 
východisko pro formulaci strategických cílů a opatření.

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1



Strategický plán rozvoje města Litoměřice – aktualizovaná verze 2008

SWOT Kritické oblasti č. 1 - Společenský rozvoj

Silné stránky

1. Široká nabídka specializovaných ZŠ
2. Dostatečná kapacita ZŠ
3. Vyhovující síť základních škol
4. Dostatečná nabídka volnočasových aktivit na školách
5. Finanční podpora školských lyžařských kurzů zřizovatelem škol 
Široká nabídka kulturních aktivit (DK, NNO, apod.)
Tradice Vinobraní
Strategický plán města
Dostatečná ICT vybavenost škol
Podpora mezinárodní spolupráce škol

Slabé stránky

1. Špatný technický stav panelových základních škol
2. Nedostatek bytů pro pedagogy
3. Chybí tělocvična u 5. základní školy
4. Nedostatečná spolupráce s KD (MKZ) (NNO a školy musí platit pronájem za pořádání 

kulturních akcí)
5. Slabá propagace NNO
Nedostatečně využité Výstaviště
Nedostatek veřejných dětských hřišť
Technický stav zimního stadionu
Technický stav plaveckého bazénu
Technický stav DK
Neexistence cyklostezek ve městě

Příležitosti

1. Spolupráce města se středními školami, učilišti a soukromými školami 
2. Odpočinková zóna za KD (s dětským hřištěm)
3. Spolupráce školských zařízení ve městě
4. Využití kasáren pro bytové jednotky pro pedagogy a pro sportovní vyžití
5. Spolupráce škol a města při přípravě projektů
Podpora kulturních, společenských a volnočasových akcí neziskových organizací (grantový 
program města)
Poradenská činnost MěÚ v oblasti dotačních příležitostí (manažer projektů pro NNO,kultury, 
školství)
Rozšíření spolupráce NNO a MKZ
Změna systému financování příspěvkových organizací města (MKZ)
Založení nových kulturních tradic
Začlenění NNO do informačního systému města
Vybudování funkčního informačního systému města o kulturních a společenských akcích 
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(Kalendář aktivit ve městě – Zdravá města)
Využití výstaviště
Převod letního kina na ostrově na organizaci Modrý z nebe
Využití Střeleckého ostrova pro kulturní, společenské a volnočasové aktivity
Připravený projekt přestavby zimního stadionu 
Vybudování multifunkční sportovní haly
Zachování a rozvoj specifických sportovišť pro mládež
Vytvoření systému dětských hřišť
Modernizace koupaliště 
Využití Písečného ostrova pro rekreační aktivity (veřejné přístaviště a tábořiště)
Řešení cyklostezek ve městě (rozvoj technického a informačního zázemí pro cyklisty)
Vytvoření kapacit na MěÚ cíleně se věnujících  oblastem vycházejících ze zaměření 
Strategického plánu

Ohrožení

1. Technický stav všech panelových domů (DK. ZS, PB panelové školy a MŠ)
2. Politická vůle
3. Rozpočet města
4. Zastarávání ICT
5. Nedostatečné finanční zdroje pro mimoškolní aktivity
Nedostatek bytů pro pedagogy 
Ohrožení sportovišť a rekreačních zón na březích Labe povodněmi
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SWOT Kritické oblasti č. 2 - Sociální věci a zdraví

Silné stránky
1. Zájem města o podporu soc. služeb (Komunitní plán a jeho realizace)
2. Dostatečné rozmanité služby v soc. oblasti a dostatečně pokryté spektrum cílových 

skupin
3. Začlenění Litoměřic do sítě Zdravých měst
4. Dobrá spolupráce města s NNO 
5. Vysoká kvalita a stabilita stávajících zařízení soc. služeb
 Bezbariérová MHD
 Spolupráce NNO s úřadem práce
 Relativně dostatečně řešená problematika etnických menšin a minorit

Slabé stránky
1. Nedostatečná informovanost o nabídce NNO a slabý zájem obyvatel o informace o soc. 

službách 
2. Nedostatek sociálního bydlení, chráněného bydlení a startovacích bytů pro mladé rodiny 
3. Problém bezbariérovosti města 
4. Neexistence koordinátora sociálních služeb 
 Chybějící psychoterapeutická péče
 Postoje zaměstnavatelů spojené se zaměstnáváním sociálně a zdravotně 

znevýhodněných

Příležitosti
1. Dokončení výstavby Domova důchodců 
2. Zřízení koordinátora soc. služeb 
3. Zasíťování jednotlivých subjektů za účelem informovanosti (Zvýšení spolupráce s lékaři 

ve městě v oblasti sociálních služeb)
4. Využití kasáren pro bydlení a další aktivity (chráněné dílny, atd.)
5. Využití SF pro oblast sociální péče 
 Zvýšení zájmu o informace
 Rozvoj projektů zaměřených na řešení nezaměstnanosti
 Rozvoj dobrovolnictví
 Místní partnerství (podnikatelé a NNO)

Ohrožení
1. Problematické financování NNO 
2. Změna politiky města a kraje
3. Administrativní a finanční komplikace související s výstavbou domova důchodců
4. Omezené financování cílových skupin – senioři, děti a mládež ze SF
5. Nárůst nezaměstnanosti mladistvých a jejich rodičů
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SWOT Kritické oblasti č. 3 - Podnikání a cestovní ruch

Silné stránky

1. Městská památková rezervace – historické centrum 
2. Výstaviště Zahrada Čech 
3. Tradiční akce (vinobraní, výstavy,..) 
4. Image města a okolí (Zahrada Čech)
5. Atraktivní poloha na Labi a při úpatí Českého středohoří 
 Potenciál pro rozvoj kongresové a církevní turistiky
 Rozvíjející se cykloturistika, hippoturistika a ekoagroturistika
 Potenciál rekreačního využití Písečného jezera

Slabé stránky

Cestovní ruch:
1. Krátkodobí návštěvníci
2. Návštěvnost města v mimosezónním období 
3. Poloha mimo hlavní přepravní tah
4. Nedostatečná struktura ubytovacích zařízení 
5. Slabé využití návštěvníků Zahrady Čech pro ostatní nabídku města
 Nevyužívání obvodových parkovišť

Podnikání:
1. Nedostatečná spolupráce podnikatelů s OHK a s městem
2. Útlum podnikání v zemědělství a v navazujících odvětvích (koželužny, mrazírny, 

drůbežárny,..)
3. Likvidace armády 
4. Finanční úřad v Litoměřicích
5. Přístup památkářů
 Nedostatečná vzájemná informovanost 
 Nižší podíl výrobního sektoru
 Nedostatek kvalifikované pracovní síly

Příležitosti
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Cestovní ruch:
1. Brownfields (Využití kasáren pro lázeňství v souvislosti s vybudováním geotermálního 

vrtu)
2. Dotváření oddechové a sportovní zóny v oblasti Písečného a Střeleckého ostrova 
3. Oživení rekreační dopravy na Labi (přístaviště, volná kotviště)
4. Vinařská tradice města a regionu  a využití Gotického hradu pro potřeby vinařské 

turistiky
5. Inovace prohlídkové trasy v podzemí Litoměřic
 Obnovení tradice trhů na náměstí a rekreační funkce (oživení náměstí)
 Programová nabídka CR v Litoměřicích
 Vznik incomingové kanceláře
 Propojení Zahrady Čech s turistickou nabídkou města 

Podnikání:
1. Koordinátor pro styk s podnikateli a pro cestovní ruch
2. Využití geotermální energie pro podnikání 
3. Budované průmyslové zóny

Ohrožení
Cestovní ruch:
1. Přírodní katastrofy (povodně)
2. Budoucnost výstaviště
3. Problematická spolupráce s podnikatelskou sférou 
4. Rizika geotermálního projektu
5. Provázanost všech oblastí města v CR

Podnikání:
1. Supermarkety uvnitř města
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SWOT Kritické oblasti č. 4 – Bydlení a územní rozvoj

Silné stránky

1. Atraktivita města pro bydlení (historie, přírodní prostředí)
2. Geografické umístění 
3. Kvalita života
4. Sídelní celek Litoměřice - Lovosice – Terezín
5. Vysoká poptávka po bydlení

Slabé stránky

1. Stav panelových sídlišť 
2. Nedostatek vhodných rozvojových ploch pro bydlení v majetku města
3. Cena bytů 
4. Nedostatek startovacích bytů
5. Vysoká prašnost ve městě

Příležitosti

1. Využití kasáren a mrazíren pro bydlení a vzdělávací zařízení 
2. Rozvoj sportovních a rekreačních ploch
3. Regenerace sídlišť 
4. Rozvoj výstaviště
5. Podpora výstavby nájemního bydlení

Ohrožení

1. Povodně
2. Těžba štěrkopísku 
3. Vznik nových velkoplošných prodejen na okraji města – zánik živnostenského podnikání 

v centru města (vylidnění centra města)
4. Vlastnictví pozemků v rozvojových plochách
5. Vlastnická struktura panelových domů
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SWOT Kritické oblasti č. 5 - Doprava a technická infrastruktura

Silné stránky

1. Blízkost dálnice 
2. Poloha na Labi
3. Železnice
4. Aktivní přístup města k rozvoji využívání alternativních zdrojů energie
5. Kvalitní technická infrastruktura

Slabé stránky

1. Chybějící druhý most přes Labe 
2. Stav vnitřního dopravního systému města 
3. Doprava v klidu (parkování)
4. Nedostatek cyklostezek ve městě
5. Návaznost na železniční koridor (Praha – Berlín)

Příležitosti
1. Dobudování II/247 přivaděče k průmyslovým zónám Prosmyky – Litoměřice (nový most)
2. Přeložka silnice I/15
3. Řešení vnitřního dopravního systému města
4. Podpora a využití alternativních zdrojů energie
5. Dobudování cyklostezek
6. Rozvoj vodní dopravy

Ohrožení
1. Povodně
2. Nadměrný rozvoj individuální dopravy
3. Obstrukce některých občanských sdružení (SOŽP)
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SWOT Kritické oblasti č. 6 – Životní prostředí

Silné stránky

1. Aktivní přístup města k využívání obnovitelných zdrojů energie (podpora solárních 
ohřevů)

2. Podpora geotermálního projektu ze strany města
3. Město má zpracovaný program na snižování emisí a územní energetickou koncepci 

města
4. Podpora a desetiletá tradice organizace SEVER LT, základní škola s ekologickou 

orientací, zdravé školy a ekologického informačního střediska s důrazem na ekologickou 
výchovu dětí a mládeže

5. Město je v síti Zdravých měst (Realizace akcí v rámci projektu Litoměřice – Zdravé 
město)

 Realizace automatického limnigrafu na zjišťování stavu výšky hladiny v LT
 Příspěvky na přechod z pevného na plynové vytápění
 Provoz EKOBUSŮ v MHD
 Členství města v SONO

Slabé stránky

1. Nedisciplinovanost obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí
2. Omezený rozvoj zeleně v centru města
3. Zakládání černých skládek prostřednictvím zahrádkářů
4. Nekontrolovatelnost ukládání odpadů do velkoobjemových kontejnerů od soukromých 

firem
5. Vysoká prašnost ve městě 
 Zranitelnost ploch městské zeleně (problémy s údržbou zeleně na parkánech)
 Zatížení města emisemi z Lovochemie, a.s. a Glanzstoff Bohemia, a.s.
 Nesouhlas občanů s umístěním sběrných dvorů na území města (sběrné dvory nejsou 

umístěny rovnoměrně po celém městě)
 Omezení nové výsadby z důvodu inženýrských sítí
 Ničení NPR Bílé stráně a poškozování NPR Radobýl imisemi a vandaly

Příležitosti
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1. Realizace geotermálního projektu 
2. Dopracování plánu odpadového hospodářství a odpadové strategie (zvýšení počtu 

kontejnerů na separovaný sběr)
3. Osvěta veřejnosti v oblasti informovanosti (zvýšení četnosti environmentálních 

programů, záměr přírodního výukového areálu SEVER „botanické zahrady“)
4. Zřízení parku a oddechové zóny u Hvězdárny 
5. Rekonstrukce městských parků a ploch zeleně a realizace regenerace sídlišť 
 Zavedení čištění ulic prostřednictvím kropících vozů 
 Vybudování protipovodňového valu Litoměřice – Želetice
 Rozvoj mobilní zeleně 
 Zavedení separace bioodpadu (bigbag, kompostárna)
 Realizace automatických závlah v centru města
 Rozšíření EKOBUSU v MHD 

Ohrožení

1. Zahájení těžby štěrkopísků 
2. Nedostatek parkovacích míst hlavně na sídlištích (ohrožení stávající zeleně)
3. Zvyšující se náklady spojené s údržbou zeleně
4. Velké riziko krádeže automatických závlah
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6. Strategické cíle
Strategické cíle jsou v tomto Strategickém plánu chápány jako prioritní cíle. Strategické cíle 
vyjadřují,  čeho  chce město  ve  spolupráci  s dalšími  subjekty  a  institucemi  působícími  ve 
městě v rámci dané kritické oblasti dosáhnout. Pro potřeby Strategického plánu byl v rámci 
každé kritické oblasti definován různý počet strategických cílů. Strategické cíle považujeme 
v rámci každé kritické oblasti za rovnocenné co do důležitosti (tzn. jejich číslování neukazuje 
pořadí důležitosti). Pro účely Strategického plánu bylo v rámci 6 kritických oblastí navrženo 
celkem  26  strategických  cílů,  které  navazují  na  výsledky  analytické  části.  Cíle  svým 
zaměřením  navazují  na  analytickou  část  dokumentu,  resp.  jejich  smyslem je  buď  využít 
silných  stránek  a  příležitostí  města  a  regionu,  nebo  eliminovat  hlavní  problémy  a 
minimalizovat důsledky potenciálních hrozeb formulovaných v příslušných SWOT analýzách. 

Strategické cíle stanovené v rámci prioritních oblastí:

Kritická oblast č. 1 Společenský rozvoj - C

Strategický cíl C1: Výstavba, obnova a rozšiřování sportovních a rekreačních ploch ve 
městě, podpora sportovních a rekreačních aktivit NNO

Strategický cíl C2: Podpora a rozvoj školství

Strategický cíl C3: Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Strategický cíl C4: Zvyšování bezpečnosti ve městě

Strategický cíl C5: Zkvalitňování služeb veřejné správy a rozvíjení mezinárodních 
partnerství města

Kritická oblast č. 2 Sociální věci a zdraví - S

Strategický cíl S1: Zvýšení informovanosti a podpora osvěty obyvatel o soc. službách 
a činnosti neziskového sektoru

Strategický cíl S2: Zajištění dostatku sociálního bydlení, chráněného bydlení a 
startovacích bytů a omezení bariér života ve městě pro 
handicapované obyvatele

Strategický cíl S3: Podpora činností a rozšiřování nabídky činností neziskových 
organizací v souladu s cíli Komunitního plánu sociálních služeb a 
Plánu zdraví

Strategický cíl S4:   Aktualizace a naplňování cílů Komunitního plánu sociálních služeb 
a Plánu zdraví a kvality života

Strategický cíl S5:   Podpora zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro obyvatele 
ve sféře ambulantní a lůžkové
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Kritická oblast č. 3 Podnikání a cestovní ruch - P

Strategický cíl P1: Zvýšení vzájemné spolupráce mezi městem a podnikateli

Strategický cíl P2: Oživení historického centra města pro cestovní ruch

Strategický cíl P3: Rozvoj infrastruktury pro moderní formy cestovního ruchu

Strategický cíl P4: Využití Labe pro CR

Strategický cíl P5: Funkční marketing cestovního ruchu

Kritická oblast č. 4 Bydlení a územní rozvoj – B

Strategický cíl B1: Koncepční řešení a využití potenciálních rozvojových lokalit

Strategický cíl B2: Rozvoj bydlení a zvýšení kvality života na sídlištích, v obytných 
zónách a v centru města

Strategický cíl B3: Protipovodňová opatření

Strategický cíl B4: Schválení nového Územního plánu

Kritická oblast č. 5 Doprava a technická infrastruktura - D

Strategický cíl D1: Optimalizace vnitřního dopravního systému města

Strategický cíl D2: Rozvoj ekologicky šetrné dopravy

Strategický cíl D3: Zlepšení dopravního napojení města

Kritická oblast č. 6 Životní prostředí - Z

Strategický cíl Z1: Zvýšení osvěty a odpovědnosti obyvatel ve vztahu k životnímu 
prostředí

Strategický cíl Z2: Zvýšení podílu využívání alternativních zdrojů energie ve městě

Strategický cíl Z3: Zlepšení životního prostředí ve městě

Strategický cíl Z4: Zlepšení kvality separace odpadů

Strategický cíl Z5: Zvýšení ochrany města před povodněmi
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7. Opatření k naplnění cílů
Strategické  cíle  jsou  naplňovány  prostřednictvím  opatření.  Opatření  jsou  obecněji 
formulované záměry, které se naplňují podporou konkrétnějších aktivit. V zájmu  zachování 
přehlednosti  a  účelovosti Strategického  plánu  bylo  snahou zpracovatele  zajistit  naplnění 
stanovených  cílů  minimálním  počtem  opatření.  Opatření  jsou  zpravidla  krátkodobého  až 
střednědobého charakteru, ve výjimečných případech byla do Strategického plánu zařazena 
i  opatření  dlouhodobějšího  charakteru,  o  kterých  je  vhodné  uvažovat  již  v  rámci 
střednědobého plánovacího procesu.

7.1  Návrh opatření 

Pro přehlednost  byla  ke každé  kritické oblasti  přiřazena specifická barva, která označuje 
všechny  s ní  související  strategické  cíle  a  opatření  s ohledem na  snadnější  orientaci  ve 
schématech a následujících kapitolách.

Pořadí  jednotlivých  opatření  v rámci  každého strategického cíle  neoznačuje  jeho prioritu, 
resp. důležitost pro rozvoj města. Jednotlivá opatření mají buď zcela konkrétní povahu, tzn. 
že  opatření  je  definováno  jako  zcela  konkrétní  projekt,  nebo  má  povahu  obecnou,  tzn. 
charakterizuje  typy  projektů  nebo  úkolů,  jejichž  realizace  bude  v rámci  implementačního 
cyklu podporována. 
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Kritická oblast č. 1 – Společenský rozvoj

„Město nabízející svým obyvatelům dostatek příležitostí pro sportovní a kulturní vyžití a 
kvalitní možnosti vzdělávání v moderních školách a dalších vzdělávacích zařízeních. Kvalitní  

nabídka sportovních, kulturních a společenských akcí povede k posílení sounáležitosti a 
patriotismu obyvatel města.“

C1 Výstavba, obnova a rozšiřování sportovních a rekreačních ploch ve městě, 
podpora sportovních a rekreačních aktivit NNO

C1.1 Realizace dostavby areálu zimního stadionu 

C1.2 Zachování a rozvoj specifických sportovišť pro všechny věkové kategorie včetně 
potřebného zázemí a vytvoření systému dětských hřišť 

C1.3 Podpora modernizace koupaliště 

C1.4 Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu  

C1.5 Podpora volnočasových a rekreačních aktivit na Písečném a Střeleckém ostrově 

C1.6 Podpora vybudování multifunkční sportovní haly 

C1.7 Vybudování městského stadionu

C2 Podpora a rozvoj školství

C2.1 Sestavení harmonogramu a realizace rekonstrukcí panelových základních a 
mateřských škol zřizovaných městem 

C2.2 Spolupráce města se středními školami, učilišti a soukromými školami 

C2.3 Podpora organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže 

C2.4 Metodická podpora škol při přípravě projektů 

C2.5 Zajištění tělocvičny pro Masarykovu základní školu 

C2.6 Podpora projektů celoživotního vzdělávání

C3 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě 

C3.1 Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a vzájemné spolupráce NNO 
a kulturních zařízení na území města (grantový program města) 

C3.2 Příprava programu využití Gotického hradu 

C3.3 Rozvoj spolupráce s Biskupstvím 

C3.4 Podpora rozvoje aktivit Městských kulturních zařízení 

C3.5 Podpora tvorby nových kulturních tradic a zachování stávajících 

C3.6 Podpora rozvoje výstaviště formou PPP 

C3.7 Rekonstrukce Domu Kultury 

C3.8 Spolupráce NNO a města v rámci "Projektu Litoměřice - Zdravé město" 

C3.9 Vybudování funkčního informačního systému města o společenských a sportovních 
akcích a o činnosti NNO

C3.10 Podpora stávajících kulturních zařízení ve městě
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C4 Zvyšování bezpečnosti ve městě

C4.1 Realizace akcí v rámci programu "Prevence kriminality na místní úrovni - partnerství" 

C4.2 Podpora rozvoje dopravního hřiště jako vzdělávacího střediska 

C4.3 Rozvoj integrovaného bezpečnostního systému 

C4.4 V rámci "Projektu Litoměřice - Zdravé město" podporovat akce zaměřené na iniciaci  
programů směřujících k prevenci a snížení počtu úrazů, nehod, patologických jevů

C5 Zkvalitňování služeb veřejné správy a rozvíjení mezinárodních partnerství 
města

C5.1 Organizování vzdělávacích akcí a programů pro zaměstnance MěÚ 

C5.2 Zkvalitnění pracovního a technického zázemí MěÚ 

C5.3 Zavedení e-Governmentu na MěÚ 

C5.4 Rekonstrukce budov MěÚ včetně zajištění bezbariérových přístupů a využívání  
alternativních zdrojů energie 

C5.5 Vytvoření personálních a technických podmínek pro zvýšení absorpční kapacity 
města Litoměřice z fondů EU 

C5.6 Podpora společných projektů a akcí s partnerskými městy

C5.7 Zkvalitňování a zefektivňování chodu a organizační struktury MěÚ prostřednictvím 
získání CAF a ISO
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Kritická oblast č. 2 – Sociální věci a zdraví

„Prostředí města vytvářející zázemí a ochranu všem, kteří tuto ochranu potřebují a vlastními  
silami ji nejsou schopni zajistit. Tvorba takového prostředí bude založena na systematické 
spolupráci města, jeho příspěvkových organizací a nestátních neziskových organizací a 

povede k optimalizaci sociálních služeb ve vztahu k jejich uživatelům.“

S1 Zvýšení informovanosti a podpora osvěty obyvatel o soc. službách a činnosti 
neziskového sektoru 

S1.1 Zasíťování subjektů zainteresovaných v systému sociální péče za účelem 
informovanosti (Zvýšení spolupráce s lékaři ve městě v oblasti sociálních služeb)    

S1.2 Pravidelná aktualizace Katalogu nabídky sociálních služeb 

S1.3 Systémová podpora informovanosti o soc. službách 

S2 Zajištění dostatku sociálního bydlení, chráněného bydlení a startovacích bytů a 
omezení bariér života ve městě pro handicapované obyvatele 

S2.1 Realizace výstavby Domova důchodců 

S2.2 Zpřístupnění města pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace „Projekt  
mobility“

S2.3 Podpora výstavby sociálních, startovacích bytů a azylového bydlení 

S3 Podpora činností a rozšiřování nabídky činností neziskových organizací v 
souladu s cíli Komunitního plánu sociálních služeb a Plánu zdraví

S3.1 Rozvoj projektů zaměřených na řešení nezaměstnanosti 

S3.2 Rozvoj dobrovolnictví na úseku sociálních služeb i v dalších oblastech života města 

S3.3 Realizace společných mezisektorových projektů na úrovni města příp. regionu v 
oblasti sociálních služeb 

S4 Aktualizace a naplňování cílů Komunitního plánu sociálních služeb a Plánu 
zdraví a kvality života

S4.1 Pravidelná aktualizace Komunitního plánu, monitoring naplňování cílů, podpora 
manažerské skupiny NNO 

S4.2 Podpora realizace akcí zařazených do „Plánu zdraví a kvality života“ a akcí v rámci 
jeho programu 

S4.3 Podpora zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro obyvatele ve sféře 
ambulantní a lůžkové 
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Kritická oblast č. 3 – Podnikání a Cestovní ruch

„Atraktivní turistické centrum nadregionálního významu těžící ze svého kulturně-historického 
dědictví, přírodního bohatství a dalších specifik využitelných pro nejrůznější formy 

cestovního ruchu. Město s přátelským prostředím pro rozvoj podnikání, které bude hlavním 
iniciátorem ekonomického rozvoje a zaměstnanosti ve městě.“

P1 Zvýšení vzájemné spolupráce mezi městem a podnikateli

P1.1 Rozvoj vzájemné informovanosti – vybudování systému komunikace a zapojení OHK 
P1.2 Podpora vybudování centra podnikatelských služeb ve spolupráci s místními  

organizacemi
P1.3 Zpracování Akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro podnikání v Litoměřicích 
P1.4 Nastavení systému pro hodnocení kvality turistických služeb 

P2 Oživení historického centra města pro cestovní ruch

P2.1 Podpora instalace a provozu obč. zařízení na náměstí 
P2.2 Podpora inovace podzemní prohlídkové trasy 
P2.3 Zpřístupnění sakrálních staveb pro turisty 
P2.4 Podpora rozvoje nabídek rekreačních aktivit pro rodiny s dětmi 
P2.5 Údržba a obnova historických památek prostřednictvím realizace programu MPR

P3 Rozvoj infrastruktury pro moderní formy cestovního ruchu

P3.1 Realizace projektu „Svatostánek českého vinařství“ v Gotickém hradu 
P3.2 Rozvoj kongresové turistiky ve městě 
P3.3 Dotváření oddechové a sportovní zóny v oblasti Písečného a Střeleckého ostrova 
P3.4 Propojení města se základními páteřními cyklostezkami Ústeckého kraje 
P3.5 Rozvoj lázeňské turistiky – v případě úspěšné realizace geotermálního projektu 
P3.6 Rozšíření golfového hřiště v Terezínské kotlině 
P3.7 Podpora rozvoje ubytovacích a stravovacích kapacit 
P3.8 Zvýšení rekreačního využití příměstských lesů a turistických atraktivit v okolí města 

(Důl Richard, Varhošť) 

P4 Využití Labe pro CR

P4.1 Podpora výstavby přístaviště a kotvišť 
P4.2 Úprava přístupových tras do centra města (značení, osvětlení, atd.)
P4.3 Oživení rekreační lodní dopravy na Labi 

P5 Funkční marketing cestovního ruchu

P5.1 Rozvoj turistického informačního systému 
P5.2 Zkvalitnění informačních materiálů v cizích jazycích 
P5.3 Zkvalitnění lidských zdrojů v cestovním ruchu 
P5.4 Vytvoření interaktivní mapy města a její umístění na internetových stránkách města 
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P5 Funkční marketing cestovního ruchu
P5.5 Zpracování a realizace marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu města 

Litoměřice 
P5.6 Rozvoj partnerství v oblasti cestovního ruchu v regionu 
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Kritická oblast č. 4 – Bydlení a územní rozvoj

„Kvalitní územní plán systematicky řešící bezkonfliktní a udržitelné využití území města jako 
základ koncepčního rozvoje důležitých rozvojových lokalit, zvyšující se kvality života  

v obytných zónách a ochrany území vůči povodňovým situacím.“

B1 Koncepční řešení a využití potenciálních rozvojových lokalit

B1.1 Podpora koncepčního využití Kasáren Dukelských hrdinů se zaměřením na :  
geotermální projekt, bydlení, občanskou vybavenost, služby, sportovní vyžití, chráněné 
dílny, atd. 

B1.2 Rozvoj výrobních ploch pro podnikatele

B1.3 Podpora obnovy brownfields města

B1.4 Příprava a realizace koncepčního využití Kasáren Pod Radobýlem 

B2 Rozvoj bydlení a zvýšení kvality života na sídlištích, v obytných zónách a 
v centru města

B2.1 Regenerace panelových sídlišť dle technického stavu 

B2.2 Revitalizace mezihradebního prostoru a Parkánu 

B2.3 Realizace projektu „Park U Hvězdárny“ 

B2.4 Příprava ploch pro bydlení (Mířejovická stráň, lokalita sever A. Muchy, plochy za  
nemocnicí) 

B2.5 Revitalizace Tyršova náměstí 

B3 Protipovodňová opatření

B3.1 Vybudování protipovodňového valu Litoměřice – Želetice 

B3.2 Vybudování protipovodňových opatření Písečný ostrov 

B3.3 Vybudování mostku – přístup na Písečný ostrov 

B4 Schválení nového Územního plánu

B4.1 Naplňování zadání Návrhu Územního plánu
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Kritická oblast č. 5 – Doprava a technická infrastruktura

„Bezpečný a ekologicky šetrný vnitřní a vnější dopravní systém poskytující možnosti  
kvalitního napojení sídla na důležité dopravní uzle, tahy a regionální centra.“ 

D1 Optimalizace vnitřního dopravního systému města

D
1.1

Navržení komplexního řešení dopravního systému a údržby komunikací 

D
1.2

Řešení parkování v centru města 

D
1.3

Řešení nedostatku parkovacích míst  na sídlištích 

D
1.4

Preferování výstavby kruhových křižovatek ve městě

D
1.5

Obnova a rozšiřování pěších tras 

D
1.6

Výstavby mimoúrovňových přechodů (ul. Mezibraní a horní nádraží ČD) 

D
1.7

Zvýšení bezpečnosti přechodů a přejezdů na železniční trati Litoměřice – Lovosice 

D
1.8

Podpora zřízení železniční zastávky u nemocnice 

D2 Rozvoj ekologicky šetrné dopravy

D
2.1

Návrh a vytvoření sítě cyklostezek v rámci vnitřního dopravního systému včetně 
rozvoje technického a informačního zázemí 

D
2.2

Podpora vodní dopravy (spolupráce s Povodím Labe) 

D
2.3

Optimalizace sítě MHD v závislosti na budoucím rozvojem města  

D3 Zlepšení dopravního napojení města

D
3.1

Podpora dobudování II/247 přivaděč k průmyslovým zónám Prosmyky – Litoměřice 
(nový most) 

D
3.2

Realizace přeložky silnice I/15 
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Kritická oblast č. 6 – Životní prostředí

„Město s odpovědnými občany, kteří svým přístupem budou chránit všechny složky životního 
prostředí a kteří budou v maximální možné míře využívat alternativní zdroje energie.  

Minimální podíl fosilních paliv na spalování. Město s vysokou mírou podílu separovaných 
odpadů na jeho celkové produkci, s vysokým podílem kvalitní udržované zeleně, město 

ochráněné před povodněmi.“

Z1 Zvýšení osvěty a odpovědnosti obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí

Z1.1 Podpora kooperace a společně plánovaných a realizovaných environmentálních 
vzdělávacích a osvětových programů pro děti, mládež a širokou veřejnost 

Z1.2 Podpora záměru přírodního výukového areálu SEVER „botanické zahrady“ 
Z1.3 Podpora a rozvoj osvětových akcí celostátně podporovaných Národní sítí Zdravých 

měst ČR 
Z1.4 Pravidelný monitoring ukazatelů udržitelného rozvoje a MA21 

Z2 Zvýšení podílu využívání alternativních zdrojů energie ve městě

Z2.1 Realizace geotermálního projektu 

Z2.2 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ve městě (solární energie, fotovoltaika 
a tepelná čerpadla) 

Z2.3 Participace při založení solární školy ve městě 
Z2.4 Využívání biomasy na území města 
Z2.5 Podpora vybudování informačního střediska u malé vodní elektrárny Litoměřice 
Z2.6 Osvěta obyvatel v oblasti využívání alternativních zdrojů energie 

Z3 Zlepšení životního prostředí ve městě

Z3.1 Revitalizace, rozšiřování a rekonstrukce městských parků a ostatních ploch zeleně 
Z3.2 Zavedení čištění ulic prostřednictvím kropících vozů a realizace automatických závlah 

v centru města 
Z3.3 Rozvoj mobilní zeleně 
Z3.4 Podpora ekologizace provozu Lovochemie, a.s. a Glanzstoff Bohemia, a.s. 
Z3.5 Rozšíření počtu EKOBUSŮ ve městě 
Z3.6 Rozšíření informačního systému  - internetem a prostřednictvím mobilních sítí  

(ovzduší, krizové řízení) 
Z3.7 Zamezení otevření těžby štěrkopísku v Litoměřické kotlině 
Z3.8 Opatření k snižování energetické náročnosti veřejných budov v majetku města

Z4 Zlepšení kvality separace odpadů

Z4.1 Dopracování a aktualizace plánu odpadového hospodářství a odpadové strategie 
Z4.2 Rozšíření počtu kontejnerů na separovaný sběr a zavedení podzemních kontejnerů 
Z4.3 Zavedení separace bioodpadu (bigbag, kompostárna) 
Z4.4 Systémové řešení monitorování vzniku a rozšiřování černých skládek 
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Z4.5 Monitorování stanovišť velkoobjemových kontejnerů 
Z4.6 Realizace propagačně osvětových akcí zaměřených na podporu separace odpadů 

Z5 Zvýšení ochrany města před povodněmi

Z5.1 Rozšíření monitorování okamžitého průtoku řeky Labe a Ohře 

7.2  Podrobná specifikace navržených opatření 

V následující  části  jsou  detailněji  rozvedena  navržená  opatření.  V rámci  podrobné 
specifikace je u každého opatření uvedeno:

• Popis opatření * – stručné vystižení předmětu a náplně opatření,  případně vazeb na 
další opatření Strategického plánu nebo zdůvodnění potřebnosti a přínosů opatření. 

• Podporované aktivity – podle současné úrovně znalostí a charakteru opatření se jedná 
o obecnější či zcela konkrétní formulace projektů nebo skupin projektů a akcí, které je 
vhodné v rámci strategického plánu realizovat nebo podporovat.

• Realizátor – návrh institucí a orgánů města, které by měly nést  odpovědnost za přípravu 
a  realizaci  konkrétních  aktivit  vycházejících  z daného  opatření.  Uvedeny  jsou  hlavní 
předpokládané či doporučené instituce.
Použité zkratky:
KT - kancelář tajemníka
OS - odbor správní
OSVaZ - odbor sociálních věcí a zdraví
OSMM - odbor správy majetku města 
ROZ - odbor územního rozvoje
ODaSH - odbor dopravy a silničního hospodářství
OŽP - odbor životního prostředí
OŠKSaPP - odbor školství,kultury a sportu
MP - městská policie
MKZ - Městská kulturní zařízení
ČD - České dráhy

• Doba realizace – jedná se o doporučení doby realizace konkrétních opatření a aktivit. 
Jedná se pouze o rámcové vymezení, které bude závislé na podobě Akčních plánů.

• Odhad nákladů -  je uveden předběžný a pouze orientační odhad nákladů na realizaci 
aktivit, které by měly být v rámci opatření v období let 2007 – 2013 provedeny. Očekává 
se, že většina opatření (projektů) bude realizována za podpory dotačních programů a je 
proto možné předpokládat, že skutečné náklady pro město budou ve výši cca 15 až 30 % 
(dle podmínek vhodného dotačního programu).
Použité zkratky:
ROP - Regionální operační program regionu NUTS Severozápad
IOP - Integrovaný operační program
OPŽP - Operační program Životní prostředí
OPD - Operační program Doprava
OPV - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OPVVI - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
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OPPI - Operační program Podnikání a inovace
OPLZaZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
SROP - Společný regionální operační program
PPP - Public private partnership
MDČR - Ministerstvo dopravy 
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj 
MV ČR - Ministerstvo vnitra
MZDČR - Ministerstvo zdravotnictví
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
SFRB - Státní fond rozvoje bydlení
SFŽP - Státní fond životního prostředí
SFDI - Státní fond rozvoje dopravní infrastruktury
OPPS         - Operační program přeshraniční spolupráce
MKČR        - Ministerstvo kultury
OPMS        - Operační program meziregionální spolupráce

• Zdroje  financování –  uvedeny  jsou  jak  zdroje  místní,  tzn.  prostředky  z městského 
rozpočtu a prostředky realizátorů projektů, tak zdroje vnější, tzn. prostředky z krajských, 
státních  a evropských  programů,  které  jsou  běžně  dostupné  a  prověřené.  Vzhledem 
k blížícímu  se  novému  programovacímu  období  EU  (2007  –  2013),  jsou  zpravidla 
uváděny již operační programy, které bude možné využívat v budoucích letech.

• Vazba na další opatření * – jsou zde uvedena opatření, která úzce souvisí s uvedeným 
opatřením, doplňují jej, či dané opatření dále rozvíjejí.

*  Není obsaženo ve zkrácené pracovní verzi Strategického plánu

Řazení opatření v rámci Strategických cílů  str.

Kritická oblast č. 1  (Strategický cíl C1 – C5)........................................................... 36 – 55
Kritická oblast č. 2  (Strategický cíl S1 – S4)........................................................... 56 – 64
Kritická oblast č. 3  (Strategický cíl P1 – P5)........................................................... 65 – 79
Kritická oblast č. 4  (Strategický cíl B1 – B4)........................................................... 80 – 87
Kritická oblast č. 5  (Strategický cíl D1 – D3)........................................................... 88 – 96
Kritická oblast č. 6  (Strategický cíl Z1 – Z5)......................................................... 97 – 110
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Podrobná specifikace opatření kritické oblasti Společenský rozvoj

Strategický cíl C1: Výstavba, obnova a rozšiřování sportovních a rekreačních 
ploch ve městě, podpora sportovních a rekreačních aktivit 
NNO

Opatření C1.1: Realizace dostavby areálu zimního stadionu  

Popis opatření: Realizací  opatření  by  měl  vzniknout  ucelený  areál  poskytující  
širokou nabídku služeb v oblasti sportovního vyžití jako jsou tenis,  
squash,  ale  také  ubytovací  a  stravovací  a  další  společenské 
prostory pro návštěvníky zimního stadionu

Rozvojové aktivity: I. rekonstrukce, rozšíření a dostavba areálu zimního 
stadionu

Realizátor: Město Litoměřice – ROZ
Doba realizace: 2007 - 2010
Odhad nákladů: 225 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP, IOP)
o Soukromé (PPP)

Vazba na další 
opatření:

C1.2  Zachování a rozvoj specifických sportovišť pro všechny 
věkové kategorie včetně potřebného zázemí a vytvoření  
systému dětských hřišť

C2.3  Podpora organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže
P3.7  Podpora rozvoje ubytovacích a stravovacích kapacit

Strategický cíl C1: Výstavba, obnova a rozšiřování sportovních a rekreačních 
ploch ve městě, podpora sportovních a rekreačních aktivit 
NNO

Opatření C1.2: Zachování  a  rozvoj  specifických  sportovišť  pro  všechny 
věkové  kategorie  včetně  potřebného  zázemí  a  vytvoření 
systému dětských hřišť

Popis opatření: V Litoměřicích je řada specificky zaměřených sportovních aktivit  
(jachetní  oddíl,  tenisový  oddíl  apod.)  V rámci  opatření  budou 
podporovány aktivity podporující  jejich zachování  a další  rozvoj.  
Zároveň pro širokou veřejnost, která není orientována na konkrétní  
druh sportu, by měl být vybudován systém dětských hřišť. 

Rozvojové aktivity: I. zachování a rozvoj specifických sportovišť pro mládež
II. vytvoření systému dětských hřišť pro širokou veřejnost – 

petang, skate park, pískoviště, průlezky apod.
III. zapojení veřejnosti do budování a údržby sportovních 

ploch
Realizátor: Město Litoměřice – OŠKSaPP, OŽP, ROZ, 

NNO
veřejnost 
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Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: 10 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
o Státní (MŠMT)
o Nadace
o Soukromé

Vazba na další 
opatření:

C1.1  Realizace dostavby zimního stadionu
C1.3  Podpora modernizace koupaliště
C1.4  Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu  
C1.5  Podpora volnočasových a rekreačních aktivit na Písečném 

a    Střeleckém ostrově
C1.6  Podpora vybudování multifunkční sportovní haly
C1.7  Vybudování městského stadionu
C2.3  Podpora organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže
P3.6  Rozšíření golfového hřiště v Terezínské kotlině

Strategický cíl C1: Výstavba, obnova a rozšiřování sportovních a rekreačních 
ploch ve městě, podpora sportovních a rekreačních aktivit 
NNO

Opatření C1.3: Podpora modernizace koupaliště

Popis opatření: Cílem  opatření  je  modernizace  letního  koupaliště  ve  smyslu  
rozšíření nabídky poskytovaných služeb např. o minigolf, rozšíření  
atrakcí – tobogány a jeho celková revitalizace   

Rozvojové aktivity: I. politická podpora projektu
II. poskytnutí poradenství při přípravě projektu 
III. podpora finanční spoluúčasti města

Realizátor: TJ Slavoj Litoměřice za podpory Města Litoměřice
Doba realizace: Od 2007
Odhad nákladů: 16 mil. Kč (Město pouze spoluúčast)
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP, IOP)
o Státní (MMR)
o Soukromé

Vazba na další 
opatření:

C1.2  Zachování a rozvoj specifických sportovišť pro všechny 
věkové kategorie včetně potřebného zázemí a vytvoření  
systému dětských hřišť

C2.3  Podpora organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže

Strategický cíl C1: Výstavba, obnova a rozšiřování sportovních a rekreačních 
ploch ve městě, podpora sportovních a rekreačních aktivit 
NNO

Opatření C1.4: Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu  

Popis opatření: Cílem  opatření  je  provedení  rekonstrukce  a  modernizace 
plaveckého bazénu tak, aby vyhovoval stále vzrůstajícím nárokům 
návštěvníků. V areálu se nachází v současné době bazén, sauna,  
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vířivka  a  geotermální  čerpadlo.  Uvažuje  se  o  využití  solární  
energie.

Rozvojové aktivity: I. zpracování projektu a projektové dokumentace
II. zajištění finančních prostředků pro realizaci akce
III. zpracování žádosti a povinných příloh do vytipovaného 

dotačního titulu
IV. podání žádosti na spolufinancování realizace projektu

Realizátor: Město Litoměřice – OŠKSaPP, ROZ
Doba realizace: 2009 - 2010
Odhad nákladů: 40 – 70 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP, IOP)
o Státní (MMR)
o Soukromé

Vazba na další 
opatření:

C1.2  Zachování a rozvoj specifických sportovišť pro všechny 
věkové kategorie včetně potřebného zázemí a vytvoření  
systému dětských hřišť

C2.3  Podpora organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže
Z2.2  Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ve městě 

(solární energie, fotovoltaika a tepelná čerpadla)

Strategický cíl C1: Výstavba, obnova a rozšiřování sportovních a rekreačních 
ploch ve městě, podpora sportovních a rekreačních aktivit 
NNO

Opatření C1.5: Podpora volnočasových a rekreačních aktivit na Písečném a 
Střeleckém ostrově

Popis opatření: Písečný a Střelecký ostrov dnes slouží především jako oddechová 
zóna města. Cílem opatření je tedy podporovat jejich další rozvoj a  
rozšiřování  nabídky  na  volnočasové  aktivity  pro  veřejnost,  
případně  pro  příměstskou  rekreaci.  Stávající  vlastnictví  těchto  
pozemků by mělo být do budoucna zachováno, za účelem udržení  
kontinuity rozvoje.

Rozvojové aktivity: I. Podpora  volnočasových  a  rekreačních  aktivit  na 
Písečném  a  Střeleckém  ostrově  (sportovní  turnaje,  
kulturní akce, festivaly, atd.)

Realizátor: Město Litoměřice – OŽP 
TJ Slavoj Litoměřice

Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: 200 tis. Kč/rok
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPPS, OPŽP)
o Státní (MŠMT, MKČR)
o Nadace
o Soukromé

Vazba na další 
opatření:

C2.3  Podpora organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže
P2.4  Podpora rozvoje nabídek rekreačních aktivit pro rodiny s 

dětmi
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P3.3  Dotváření oddechové a sportovní zóny v oblasti Písečného a 
Střeleckého ostrova

C3.9  Vybudování funkčního informačního systému města o 
společenských a sportovních akcích

Strategický cíl C1: Výstavba, obnova a rozšiřování sportovních a rekreačních 
ploch ve městě, podpora sportovních a rekreačních aktivit 
NNO

Opatření C1.6: Podpora vybudování multifunkční sportovní haly

Popis opatření: V rámci tohoto opatření  bude vytipován prostor  pro vybudování  
nové  multifunkční  sportovní  haly,  a  to  na  základě  nově 
schváleného ÚP. Cílem je zajištění  komplexní nabídky halových 
sportů  včetně  dalších  doprovodných  aktivit  –  např.  restaurace,  
ubytovací kapacity. 

Rozvojové aktivity: I. zpracování architektonického návrhu objektu dle 
dispozic daných ÚP

II. vypracování projektové dokumentace 
III. vytipování vhodného dotačního titulu
IV. zajištění finančních prostředků z rozpočtu města
V. zpracování žádosti a povinných příloh
VI. podání žádosti
VII. realizace projektu

Realizátor: Město Litoměřice – OŠKSaPP, ROZ
Doba realizace: Od 2010
Odhad nákladů: 250 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP, IOP)
o Soukromé (PPP)

Vazba na další 
opatření:

C1.2  Zachování a rozvoj specifických sportovišť pro všechny 
věkové kategorie včetně potřebného zázemí a vytvoření  
systému dětských hřišť

C2.3  Podpora organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže
C3.1  Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a 

vzájemné spolupráce NNO a kulturních zařízení na území  
města (grantový program města)

C3.9  Vybudování funkčního informačního systému města o 
společenských a sportovních akcích

P3.7  Podpora rozvoje ubytovacích a stravovacích kapacit
B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu

Strategický cíl C1: Výstavba, obnova a rozšiřování sportovních a rekreačních 
ploch ve městě, podpora sportovních a rekreačních aktivit 
NNO

Opatření C1.7: Vybudování městského stadionu

Popis opatření: Ve městě je v současnosti jeden stadion, který slouží především 
pro fotbal a lehkou atletiku. 

Rozvojové aktivity: I. zpracování architektonického návrhu objektu dle dispozic  
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daných ÚP
II. vypracování projektové dokumentace 

III. vytipování vhodného dotačního titulu
IV. zajištění finančních prostředků z rozpočtu města
V. zpracování žádosti a povinných příloh

VI. podání žádosti
VII. realizace projektu

Realizátor: Město Litoměřice ve spolupráci se soukromými subjekty 
Doba realizace: Od 2010
Odhad nákladů: 100 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP, IOP)
o Státní (MŠMT)
o Soukromé (PPP)

Vazba na další 
opatření:

C1.2  Zachování a rozvoj specifických sportovišť pro všechny 
věkové kategorie včetně potřebného zázemí a vytvoření  
systému dětských hřišť

C2.3  Podpora organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže
C3.1  Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a 

vzájemné spolupráce NNO a kulturních zařízení na území  
města (grantový program města)

B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu

Strategický cíl C2: Podpora a rozvoj školství

Opatření C2.1: Sestavení harmonogramu a realizace rekonstrukcí 
panelových základních a mateřských škol zřizovaných 
městem

Popis opatření: Obdobným  způsobem,  jakým  dochází  k dožívání  panelové 
zástavby  a  jejich  postupné  rekonstrukci,  bude  postupováno  i  
v případech  rekonstrukcí  panelových  základních  a  mateřských 
škol.

Rozvojové aktivity: I. na základě existujícího seznamu OŠKSaPP sestavit  
harmonogram realizace rekonstrukcí odvíjejících se 
především od technického stavu jednotlivých objektů

II. realizace rekonstrukcí dle harmonogramu 
Realizátor: Město Litoměřice – OŠKSaPP
Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: Cca 100 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Státní (MŠMTČR)
Vazba na další 
opatření:

C2.2  Spolupráce města se středními školami, učilišti a 
soukromými školami

C2.3  Podpora organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže
C2.4  Metodická podpora škol při přípravě projektů
C2.5  Zajištění tělocvičny pro Masarykovu základní školu
C2.6  Podpora projektů celoživotního vzdělávání
Z3.8  Opatření k snižování energetické náročnosti veřejných 

budov a budov v majetku města.
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Strategický cíl C2: Podpora a rozvoj školství

Opatření C2.2: Spolupráce města se středními školami, učilišti a soukromými 
školami

Popis opatření: Spolupráce města se školami na jeho katastru by měla vycházet  
z koncepčního  materiálu,  kde  by  byl  popsán  současný  stav  a 
hlavně  postupové  kroky  a  aktivity  vedoucí  k vytyčeným 
smysluplným  cílům.  Spolupráce  tak  bude  co  nejefektivnější  a 
smysluplná.

Rozvojové aktivity: I. personální zajištění rozvoje školství ve městě 
II. zpracování Koncepce rozvoje školství, jejíž součástí  

bude i návrh aktivní spolupráce města se všemi školami
III. podpora rozvoje vzájemné spolupráce školských 

zařízení ve městě
Realizátor: Město Litoměřice – OŠKSaPP, manažer Zdravých měst
Doba realizace: 2007 - 2010
Odhad nákladů: Mzdové náklady na vytvořené pracovní místo
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPV)
o Státní (MŠMT)

Vazba na další 
opatření:

C2.3  Podpora organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže
C2.4  Metodická podpora škol při přípravě projektů
C2.5  Zajištění tělocvičny pro Masarykovu základní školu

 C2.6  Podpora projektů celoživotního vzdělávání
C3.1  Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a 

vzájemné spolupráce NNO a kulturních zařízení na území  
města (grantový program města)

Strategický cíl C2: Podpora a rozvoj školství

Opatření C2.3: Podpora organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže

Popis opatření: Na  území  města  působí  celá  řada  subjektů  zabývajících  se 
volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, především jiná školská 
zařízení  – DDM, dále knihovna, Junák, Dům křesťanské pomoci  
apod.  Smyslem opatření  je i  nadále podporovat  jejich aktivity  a 
popř.  je  dále  rozvíjet,  spolupracovat  na  nich  zejména  pomocí 
grantů poskytovaných městem.

Rozvojové aktivity: I. podpora aktivit v oblasti estetické a kulturní výchovy
II. podpora aktivit v oblasti přírodovědné a technické 

výchovy
III. podpora aktivit v oblasti tělovýchovné
IV. možnosti pro neorganizovanou mládež v klubu mládeže,  

Informačním centru mládeže apod.
Realizátor: Město Litoměřice – OŠKSaPP

NNO
Úřad práce

Doba realizace: Každoročně
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Odhad nákladů: Viz rozpočet města
Zdroje financování: o Městský rozpočet
Vazba na další 
opatření:

C1.2  Zachování a rozvoj specifických sportovišť pro všechny 
věkové kategorie včetně potřebného zázemí a vytvoření  
systému dětských hřišť

C2.2  Spolupráce města se středními školami, učilišti a 
soukromými školami

C2.4  Metodická podpora škol při přípravě projektů
C2.5  Zajištění tělocvičny pro Masarykovu základní školu

 C2.6  Podpora projektů celoživotního vzdělávání
 C3.1  Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a 

vzájemné spolupráce NNO a kulturních zařízení na území  
města (grantový program města)

Strategický cíl C2: Podpora a rozvoj školství

Opatření C2.4: Metodická podpora škol při přípravě projektů

Popis opatření: Cílem opatření  je zvýšit  absorpční schopnost  škol  při  získávání  
finančních  prostředků  na  realizaci  projektů.  Tu  je  možno  zvýšit  
právě co nejlepší  přípravou projektů,  jejich žádostí  a povinných 
příloh  a dále  pak v případě získání  prostředků bezproblémovou 
realizací a vyúčtováním.   

Rozvojové aktivity: I. poradenská činnost při přípravě projektů
II. podpora projektů škol v souladu se Strategickým 

plánem
Realizátor: Město Litoměřice - OŠKSaPP
Doba realizace: Od 2007
Odhad nákladů: Nefinanční opatření
Zdroje financování: o Nefinanční opatření
Vazba na další 
opatření:

C2.2  Spolupráce města se středními školami, učilišti a 
soukromými školami

 C2.6  Podpora projektů celoživotního vzdělávání
 C3.1  Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a 

vzájemné spolupráce NNO a kulturních zařízení na území  
města (grantový program města)

Strategický cíl C2: Podpora a rozvoj školství

Opatření C2.5: Zajištění tělocvičny pro Masarykovu základní školu

Popis opatření: Záměrem opatření  je zajištění  zázemí  pro tělesnou výchovu na 
Masarykovu  základní  školu.  Způsob  řešení  opatření  by  měl  
vycházet  z podrobného  posouzení  možností,  kdy  by  měly  být  
zváženy varianty výstavby nové tělocvičny nebo zajištění možnosti  
využívání  (případně  rekonstrukce)  některé  ze  stávajících 
tělocvičen, které jsou v dostupné vzdálenosti od školy.

Rozvojové aktivity: I. posouzení možností řešení a výběr vhodné varianty
II. realizace záměru (výstavba nové tělocvičny nebo využití  

stávajících tělocvičen v dostupné vzdálenosti od školy)
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Realizátor: Město Litoměřice - OŠKSaPP
Doba realizace: 2007 - 2008
Odhad nákladů: Dle zvolené varianty
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
Vazba na další 
opatření:

C2.2  Spolupráce města se středními školami, učilišti a 
soukromými školami

C2.3  Podpora organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže
C2.4  Metodická podpora škol při přípravě projektů

Strategický cíl C2: Podpora a rozvoj školství

Opatření C2.6: Podpora projektů celoživotního vzdělávání

Popis opatření: Cílem  tohoto  opatření  je  podpora  projektů  celoživotního  
vzdělávání  a tím zvýšení  flexibility pracovních sil  na trhu práce.  
Zvyšováním či přizpůsobením kvalifikace potřebám trhu se budou 
také zvyšovat možnosti pracovního zařazení.

Rozvojové aktivity: I. podpora projektů celoživotního vzdělávání
II. vzdělávání seniorů – akademie III. věku
III. průběžné vzdělávání všech kategorií obyvatel ve městě

Realizátor: Úřad práce a NNO ve spolupráci s městem
Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: Dle podpořených aktivit
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPV, OPPS)
o Nadace

Vazba na další 
opatření:

C2.2  Spolupráce města se středními školami, učilišti a 
soukromými školami

C2.3  Podpora organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže
C2.4  Metodická podpora škol při přípravě projektů
C3.1  Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a 

vzájemné spolupráce NNO a kulturních zařízení na území  
města (grantový program města)

C5.1  Organizování vzdělávacích akcí a programů pro 
zaměstnance MěÚ

Strategický cíl C3: Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Opatření C3.1: Podpora  kulturních,  společenských,  volnočasových  akcí  a 
vzájemné  spolupráce  NNO  a  kulturních  zařízení  na  území 
města (grantový program města)

Popis opatření: Město podporuje činnosti NNO prostřednictvím svého grantového 
programu.  Smyslem  opatření  je  optimalizace  tohoto  systému 
podpory,  koordinace  poskytování  finančních  prostředků  v rámci 
rozpočtu města dle potřeb a problematiky.

Rozvojové aktivity: I. vznik komise, která bude pracovat ve smyslu výše 
navržených činností (zástupci města, městských odborů 
a veřejnosti)
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II. podpora akcí v rámci grantového systému
Realizátor: Město Litoměřice – OSVaZ, ROZ, OŠKSaPP
Doba realizace: 2007 – 2013
Odhad nákladů: Viz rozpočet města
Zdroje financování: o Městský rozpočet
Vazba na další 
opatření:

C2.3  Podpora organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže
C2.4  Metodická podpora škol při přípravě projektů
C3.2  Příprava programu využití Gotického hradu
C3.3  Rozvoj spolupráce s Biskupstvím
C3.4  Podpora rozvoje aktivit Městských kulturních zařízení
C3.5  Podpora tvorby nových kulturních tradic a zachování  

stávajících
C3.8  Spolupráce NNO a města v rámci "Projektu Litoměřice -  

Zdravé město"
C3.9  Vybudování funkčního informačního systému města o 

společenských a sportovních akcích

Strategický cíl C3: Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Opatření C3.2: Příprava koncepce využití Gotického hradu

Popis opatření: Realizace tohoto opatření úzce souvisí s projektem „Svatostánek 
českého  vinařství“.  V rámci  něj  dojde  k rekonstrukci  Gotického 
hradu  jakožto  historické  památky  a  vytvoření  multimediálního  
centra  reprezentujícího  tradici  pěstování  a  výroby  vína  na 
Litoměřicku. Smyslem opatření je vytvořit komplexní programovou 
náplň, která bude důležitou součástí realizovaného projektu.  

Rozvojové aktivity: I. návrh aktivit a služeb, které budou v rekonstruovaném 
areálu realizovány

II. příprava koncepce využití Gotického hradu
Realizátor: Město Litoměřice – OŠKSaPP ve spolupráci MKZ
Doba realizace: 2007 – 2008 (v návaznosti na realizaci opatření P3.1)
Odhad nákladů: Dle způsobu využití a typu zvoleného programu 
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Soukromé
Vazba na další 
opatření:

C3.1 Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a
         vzájemné spolupráce NNO a kulturních zařízení na území
         města (grantový program města)
C3.5  Podpora tvorby nových kulturních tradic a zachování  

stávajících
P3.1  Realizace projektu „Svatostánek českého vinařství“  

v Gotickém hradu

Strategický cíl C3: Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Opatření C3.3: Rozvoj spolupráce s Biskupstvím

Popis opatření: Církevní  život  a  aktivity  s ním  spojené  jsou  nedílnou  součástí  
života  v Litoměřicích.  Město  má  proto  zájem  ve  spolupráci  se 
zástupci církve spolupracovat.  
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Rozvojové aktivity: I. sepsání smlouvy o spolupráci
II. realizace společných projektů

Realizátor: Město Litoměřice – OŠKSaPP
Doba realizace: Průběžně
Odhad nákladů: Nefinanční opatření
Zdroje financování: o Nefinanční opatření
Vazba na další 
opatření:

C3.1 Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a
         vzájemné spolupráce NNO a kulturních zařízení na území
         města (grantový program města)
P2.3  Zpřístupnění sakrálních staveb pro turisty
P5.1  Rozvoj turistického informačního systému
P5.2  Zkvalitnění informačních materiálů v cizích jazycích

Strategický cíl C3: Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Opatření C3.4: Podpora rozvoje aktivit Městských kulturních zařízení

Popis opatření: Jak je již uvedeno v analýze, řada kulturních zařízení dnes funguje  
na zcela komerčním základě. Přesto je nutné dbát ze strany města  
o rozvoj a koordinaci kulturních aktivit jednotlivých zařízení, které 
reprezentují město i navenek.

Rozvojové aktivity: I. zpracování koncepce rozvoje Městských kulturních zařízení
II. návrh jejich ekonomické, provozní a programové 

optimalizace dle potřeb obyvatel
III. realizace koncepce

Realizátor: Město Litoměřice – Rada města
Doba realizace: Průběžně
Odhad nákladů: Dle závěrů koncepce
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Rozpočet Městských kulturních zařízení
o Evropské fondy (IOP, ROP)
o Státní (MKČR)

Vazba na další 
opatření:

C3.1 Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a
         vzájemné spolupráce NNO a kulturních zařízení na území
         města (grantový program města)
C3.5  Podpora tvorby nových kulturních tradic a zachování  

stávajících
C3.7  Rekonstrukce Domu kultury
C3.9  Vybudování funkčního informačního systému města o 

společenských a sportovních akcích
C3.10 Podpora stávajících kulturních zařízení ve městě

Strategický cíl C3: Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Opatření C3.5: Podpora  tvorby  nových  kulturních  tradic  a  zachování 
stávajících

Popis opatření: Smyslem  opatření  je  podpora  stávajících  i  nových  kulturních  
tradic,  a  to  nejen jako  produktů  pro  rozvoj  cestovního  ruchu  a 
podnikatelských  aktivit  s ním  souvisejících,  ale  také  za  účelem 
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rozvoje společenského a kulturního života u místních obyvatel .
Rozvojové aktivity: I. Vinobraní

II. Vánoční trhy
III. Vinařské Litoměřice
IV. Den otevřených dveří kulturních památek v rámci EHD

Realizátor: Město Litoměřice – Rada města, OŠKSaPP, MKZ
Soukromý sektor
Městská kulturní zařízení

Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: 1 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP, OPPS)
o Krajské
o Soukromé (podnikatelé)

Vazba na další 
opatření:

C3.1  Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a
         vzájemné spolupráce NNO a kulturních zařízení na území
         města (grantový program města)
C3.2  Příprava programu využití Gotického hradu
C3.3  Rozvoj spolupráce s Biskupstvím
C3.4  Podpora rozvoje aktivit Městských kulturních zařízení
C3.7  Rekonstrukce Domu kultury
C3.9  Vybudování funkčního informačního systému města o 

společenských a sportovních akcích
C3.10 Podpora stávajících kulturních zařízení ve městě

Strategický cíl C3: Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Opatření C3.6: Podpora rozvoje výstaviště formou PPP

Popis opatření: V současné době je areál výstaviště pronajat společnosti Výstavy 
s.r.o.  Pořádané  akce  v těchto  prostorách  však  zároveň 
reprezentují  město jako takové. Proto je v rámci tohoto opatření  
počítáno  s využitím  spolupráce  tzv.  PPP  –  neboli  spolupráce 
veřejného a soukromého sektoru k zajištění veřejné infrastruktury 
a veřejných služeb.

Rozvojové aktivity: I. navázání spolupráce s privátním sektorem v návaznosti na 
geotermální projekt a další aktivity města v lokalitě kolem 
výstaviště

Realizátor: Město Litoměřice – Rada města, OSMM, ROZ, OŽP
Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: Dle rozsahu
Zdroje financování: o Soukromé

o Evropské fondy (ROP, IOP)
Vazba na další 
opatření:

C3.1  Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a
         vzájemné spolupráce NNO a kulturních zařízení na území
         města (grantový program města)
C3.5  Podpora tvorby nových kulturních tradic a zachování  

stávajících
C3.9  Vybudování funkčního informačního systému města o 

společenských a sportovních akcích
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C3.10 Podpora stávajících kulturních zařízení ve městě

Strategický cíl C3: Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Opatření C3.7: Rekonstrukce Domu Kultury

Popis opatření: Smyslem  opatření  je  komplexní  rekonstrukce  a  modernizace 
Domu  kultury  s cílem  rozšíření  a  zkvalitnění  nabídky  služeb.  
V rámci  toho  bude  město  v souladu  s  projektem Zdravá  města 
podporovat využití alternativních zdrojů energie v tomto objektu.  

Rozvojové aktivity: I. zpracování projektu rekonstrukce a modernizace 
objektu Domu kultury včetně využití alternativních zdrojů 
energie

II. vytipování vhodného dotačního titulu na 
spolufinancování realizace projektu

III. zajištění finančních prostředků z rozpočtu města
IV. zpracování žádosti a povinných příloh
V. podání žádosti
VI. realizace projektu

Realizátor: Město Litoměřice – OŠKSaPP, OSMM
Doba realizace: Dle potřeby
Odhad nákladů: Dle zpracovaného projektu
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP, IOP)
o Státní (MKČR)

Vazba na další 
opatření:

C3.1  Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a
         vzájemné spolupráce NNO a kulturních zařízení na území
         města (grantový program města)
C3.5  Podpora tvorby nových kulturních tradic a zachování  

stávajících
C3.4  Podpora rozvoje aktivit Městských kulturních zařízení
C3.8  Spolupráce NNO a města v rámci "Projektu Litoměřice -  

Zdravé město"
C3.9  Vybudování funkčního informačního systému města o 

společenských a sportovních akcích
C3.10 Podpora stávajících kulturních zařízení ve městě

Strategický cíl C3: Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Opatření C3.8: Spolupráce  NNO  a  města  v  rámci  "Projektu  Litoměřice  - 
Zdravé město"

Popis opatření: Město  Litoměřice  je  součástí  Národní  sítě  Zdravých  měst  díky 
realizaci projektu Litoměřice – Zdravé město. Smyslem opatření je  
tedy v rámci  tohoto  projektu  podporovat  jím navržené  aktivity  a 
další podprojekty ve spolupráci s NNO.

Rozvojové aktivity: I. podpora aktivit, realizace projektů dle DataPlánu 
Národní sítě Zdravých měst

Realizátor: Město Litoměřice – ROZ, koordinátor projektu LT – Zdravé město
Doba realizace: Každoročně po dobu trvání projektu
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Odhad nákladů: Viz. příloha – DataPlán NSZM pro jednotlivé aktivity
Zdroje financování: Městský rozpočet

Státní (MZDČR)
Vazba na další 
opatření:

C3.1  Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a
         vzájemné spolupráce NNO a kulturních zařízení na území
         města (grantový program města)
C4.4 V rámci "Projektu Litoměřice - Zdravé město" podporovat  

akce zaměřené na iniciaci programů směřujících k prevenci  
a snížení počtu úrazů, nehod, patologických jevů

Z1.1  Podpora kooperace a společně plánovaných a realizovaných 
environmentálních vzdělávacích a osvětových programů pro 
děti, mládež a širokou veřejnost

Z1.3  Podpora a rozvoj osvětových akcí celostátně podporovaných 
Národní sítí Zdravých měst ČR

Strategický cíl C3: Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Opatření C3.9: Vybudování  funkčního  informačního  systému  města  o 
společenských a sportovních akcích a o činnosti NNO

Popis opatření: Cílem  opatření  je  zlepšení  informovanosti  obyvatel  o  
společenských a sportovních akcích ve městě

Rozvojové aktivity: I. optimalizace a zlepšení informačního systému na 
webových stránkách města

II. vydávání periodika, které by informovalo obyvatele 
v pravidelném cyklu

III. začlenění NNO do informačního systému
Realizátor: Město Litoměřice – OS, NNO
Doba realizace: Průběžně
Odhad nákladů: 50 tis. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPPS)
Vazba na další 
opatření:

C3.1  Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a
         vzájemné spolupráce NNO a kulturních zařízení na území
         města (grantový program města)
P1.1 Rozvoj vzájemné informovanosti – vybudování systému 

komunikace a zapojení OHK
P5.1 Rozvoj turistického informačního systému
P5.2 Zkvalitnění informačních materiálů v cizích jazycích
P5.4 Vytvoření interaktivní mapy města a její umístění na 

internetových stránkách města

Strategický cíl C3: Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Opatření C3.10: Podpora stávajících kulturních zařízení ve městě

Popis opatření: Cílem  opatření  je  zachování  a  rozvoj  stávajících  kulturních 
zařízení  vytvářející  tradiční  kulturní  nabídku  města  pro  širokou 
veřejnost.

Rozvojové aktivity: I. Severočeská galerie výtvarného umění
II. Okresní vlastivědné muzeum
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III. Městská knihovna
Realizátor: Město Litoměřice – OŠKSaPP, Rada města
Doba realizace: Od 2007
Odhad nákladů: Dle rozpočtu města na rok 2007
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (IOP, ROP)
Vazba na další 
opatření:

C3.1  Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a
         vzájemné spolupráce NNO a kulturních zařízení na území
         města (grantový program města)
C3.4 Podpora rozvoje aktivit Městských kulturních zařízení
C3.5 Podpora tvorby nových kulturních tradic a zachování  

stávajících
C3.6 Podpora rozvoje výstaviště formou PPP
C3.7 Rekonstrukce Domu Kultury
C3.8 Spolupráce NNO a města v rámci "Projektu Litoměřice -  

Zdravé město"
C3.9 Vybudování funkčního informačního systému města o 

společenských a sportovních akcích

Strategický cíl C4: Zvyšování bezpečnosti ve městě

Opatření C4.1: Realizace  akcí  v rámci  programu  "Prevence  kriminality  na 
místní úrovni - partnerství"

Popis opatření: V  rámci  tohoto  opatření  budou  podporovány  realizace  akcí  
pořádaných  v rámci  programu  „Prevence  kriminality  na  místní  
úrovni – partnerství“

Rozvojové aktivity: I. pokračování budování kamerového systému ve městě
II. aktivity v azylových domech ve městě
III. kluby volnočasových aktivit
IV. bezpečnostní řetízky na dveře pro seniory 
V. celková prevence kriminality

Realizátor: Město Litoměřice – OS, manažer kriminality
Doba realizace: Průběžně
Odhad nákladů: 1,7 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (IOP)
o Státní (MVČR)

Vazba na další 
opatření:

C2.3  Podpora organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže
C4.2  Podpora rozvoje dopravního hřiště jako vzdělávacího 

střediska
C4.3  Rozvoj integrovaného bezpečnostního systému
C4.4  V rámci "Projektu Litoměřice - Zdravé město" podporovat 

akce zaměřené na iniciaci programů směřujících k prevenci  
a snížení počtu úrazů, nehod, patologických jevů

Strategický cíl C4: Zvyšování bezpečnosti ve městě

Opatření C4.2: Podpora  rozvoje  dopravního  hřiště  jako  vzdělávacího 
střediska
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Popis opatření: Dopravní  hřiště  v ostatních  městech  zaznamenala  v posledních 
letech značný úpadek, který se projevil na jejich technickém stavu  
a  míře  využití.  Dopravní  hřiště  v  Litoměřicích  se  do  jisté  míry  
tomuto trendu ubránilo a představuje dnes pro město potenciál,  
který je možné využít a nabídnout širšímu okruhu zájemců i mimo 
občany města. Záměrem opatření je dále rozvíjet dopravní hřiště 
jak  z hlediska  jeho  technického  stavu,  tak  z hlediska  nabídky 
inovativních  vzdělávacích  programů  pro  instituce  i  nejširší  
veřejnost

Rozvojové aktivity: I. investice do modernizace dopravního hřiště
II. investice do zázemí pro realizaci vzdělávacích aktivit  

(učebny, technické vybavení)
III. realizace vzdělávacích programů

Realizátor: Město Litoměřice – OŠKSaPP
DDM Rozmarýn

Doba realizace: 2007 - 2014
Odhad nákladů: 15 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (IOP)
o Státní (MŠMT, MDČR)
o Nadace

Vazba na další 
opatření:

C2.3  Podpora organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže
C2.6  Podpora projektů celoživotního vzdělávání
C4.1  Realizace akcí v rámci programu "Prevence kriminality na 

místní úrovni - partnerství"
C4.4  V rámci "Projektu Litoměřice - Zdravé město" podporovat 

akce zaměřené na iniciaci programů směřujících k prevenci  
a snížení počtu úrazů, nehod, patologických jevů

Strategický cíl C4: Zvyšování bezpečnosti ve městě 

Opatření C4.3: Rozvoj integrovaného bezpečnostního systému

Popis opatření: Pro  úspěšnost  v boji  proti  kriminalitě  je  potřeba  vytvoření  
funkčního  a  integrovaného  systému,  se  zapojením  všech 
potřebných  složek  (Policie,  Hasiči,  Záchranná  zdravotní  služba,  
krizový management města, atd.)

Rozvojové aktivity: I. zahájení spolupráce na vytvoření IBS
II. zřízení pultu centrální ochrany
III. podpora spolupráce jednotlivých složek integrovaného 

systému
IV. rozvoj komunikačních a informačních systémů
V. integrace činnosti MP do zvyšování bezpečnosti a 

pořádku ve městě (vazba na dopravu, životní prostředí)
Realizátor: Město Litoměřice

MP + PČR
Doba realizace: 2007 - 2010
Odhad nákladů: 2 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet
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o Evropské fondy (IOP)
o Státní (MVČR)

Vazba na další 
opatření:

C4.1  Realizace akcí v rámci programu "Prevence kriminality na 
místní úrovni - partnerství"

C4.4  V rámci "Projektu Litoměřice - Zdravé město" podporovat 
akce zaměřené na iniciaci programů směřujících k prevenci  
a snížení počtu úrazů, nehod, patologických jevů

Strategický cíl C4: Zvyšování bezpečnosti ve městě

Opatření C4.4: V  rámci  "Projektu  Litoměřice  -  Zdravé  město"  podporovat 
akce zaměřené na iniciaci programů směřujících k prevenci a 
snížení počtu úrazů, nehod, patologických jevů 

Popis opatření: V rámci projektu Zdravých měst je navržena řada opatření – akcí,  
která  budou  v rámci  tohoto  opatření  strategického  plánu 
podporována

Rozvojové aktivity: I. iniciace a podpora programů směřujících k prevenci a 
snížení počtu úrazů, nehod, patologických jevů

Realizátor: Město Litoměřice – ROZ, koordinátor projektu Zdravých měst,  
grantový systém města

Doba realizace: Každoročně
Odhad nákladů: Dle návrhů projektu
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
o Státní (MŠMT, MZDČR)

Vazba na další 
opatření:

C4.1  Realizace akcí v rámci programu "Prevence kriminality na 
místní úrovni - partnerství"

C4.2  Podpora rozvoje dopravního hřiště jako vzdělávacího 
střediska

C4.3  Rozvoj integrovaného bezpečnostního systému

Strategický cíl C5: Zkvalitňování služeb veřejné správy a rozvíjení mezinárodních 
partnerství města

Opatření C5.1: Organizování vzdělávacích akcí a programů pro zaměstnance 
MěÚ

Popis opatření: Smyslem  opatření  je  využití  možností  dalšího  vzdělávání  a  
zvyšování  kvalifikace  zaměstnanců  městského  úřadu  s cílem 
poskytování co nejlepších služeb obyvatelstvu v rámci jednotlivých 
agend. 

Rozvojové aktivity: I. podpora účasti na odborných školeních zaměstnanců 
MěÚ

II. organizování interních školení a vzdělávacích kurzů 
Realizátor: Město Litoměřice – KT, OS
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Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: 200 tis. Kč/rok
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (IOP, OPLZaZ)
Vazba na další 
opatření:

C2.6  Podpora projektů celoživotního vzdělávání
C4.2  Podpora rozvoje dopravního hřiště jako vzdělávacího 

střediska
C5.3  Zavedení e-Governmentu na MěÚ

Strategický cíl C5: Zkvalitňování služeb veřejné správy a rozvíjení mezinárodních 
partnerství města

Opatření C5.2: Zkvalitnění pracovního a technického zázemí MěÚ

Popis opatření: Pro bezproblémovou a kvalitní  činnost zaměstnanců městského 
úřadu  je  nepochybně  nutné  zajištění  kvalitního  pracovního  a 
technického zázemí. 

Rozvojové aktivity: I. zajištění kvalitního pracovního prostředí – vhodné 
prostory, vybavení nábytkem a technikou, sjednocení 
systémů, aktualizace programů

Realizátor: Město Litoměřice – OS, KT
Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: Dle stavu a potřeb
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (IOP)
Vazba na další 
opatření:

C5.4  Rekonstrukce budov MěÚ včetně zajištění bezbariérových 
přístupů a využívání alternativních zdrojů energie

C5.5  Vytvoření personálních a technických podmínek pro zvýšení  
absorpční kapacity města Litoměřice z fondů EU

C5.7  Zkvalitňování a zefektivňování chodu a organizační struktury 
MěÚ prostřednictvím získání CAF a ISO

Strategický cíl C5: Zkvalitňování služeb veřejné správy a rozvíjení mezinárodních 
partnerství města

Opatření C5.3: Zavedení e-Governmentu na MěÚ

Popis opatření: „E-Government“  představuje  transformaci  vnitřních  a  vnějších 
vztahů  veřejné  správy  pomocí  informačních  a  komunikačních 
technologií  s  cílem optimalizovat  interní  procesy.  Jejím cílem je 
pak rychlejší,  spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné  
správy  nejširší  veřejnosti  a  zajištění  větší  otevřenosti  veřejné  
správy  ve  vztahu  ke  svým  uživatelům.  Hlavním  cílem  e-
Governmentu je zvýšení výkonnosti státní správy, které by mělo 
přispět především ke zjednodušení činností veřejnosti při styku s  
veřejnou  správou.  Cestou  k  dosažení  tohoto  cíle  je  podpora 
činností  správních  úřadů  při  plnění  úkolů  státní  správy  a 
samosprávy  vytvořením  pravidel  komunikačního  prostředí  
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odpovídajících  charakteru  a  obsahu  úloh  plněných  státními  
orgány. Tato pravidla podpoří žádanou výměnu informací a budou 
nutnou  podmínkou  pro  spolupráci  jednotlivých  informačních 
systémů ve veřejné správě. 

Rozvojové aktivity: I. Využívání moderních informačních technologií v činnosti  
městského úřadu, zejména ve vztahu ke komunikaci  
s veřejností (občany města)

Realizátor: Město Litoměřice – OS, KT
Doba realizace: 2007 - 2009
Odhad nákladů: 1 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (IOP)
o Státní (MIČR)

Vazba na další 
opatření:

C2.6  Podpora projektů celoživotního vzdělávání
C5.1  Organizování vzdělávacích akcí a programů pro 

zaměstnance MěÚ
C5.2  Zkvalitnění pracovního a technického zázemí MěÚ

 C5.5  Vytvoření personálních a technických podmínek pro 
zvýšení absorpční kapacity města Litoměřice z fondů EU

C5.7  Zkvalitňování a zefektivňování chodu a organizační  
struktury MěÚ prostřednictvím získání CAF a ISO

Strategický cíl C5: Zkvalitňování služeb veřejné správy a rozvíjení mezinárodních 
partnerství města

Opatření C5.4: Rekonstrukce  budov  MěÚ  včetně  zajištění  bezbariérových 
přístupů a využívání alternativních zdrojů energie

Popis opatření: Protože  prostory  městského  úřadu  jsou  v historické  zástavbě 
v centru  města,  je  zapotřebí  jejich  rekonstrukce  a  modernizace  
tak,  aby  vyhovovaly  nárokům  jak  zaměstnanců,  tak  občanů  –  
klientů. 

Rozvojové aktivity: I. dokončení výstavby podkrovních kanceláří v budově 
v Pekařské ulici

II. vybudování bezbariérových přístupů (výtahy apod.)
III. zpracování „Programu mobility“
IV. jednání odboru MěÚ a Diakonie o námětech k řešení  

bezbariérovosti
V. využít při modernizaci technologie pro alternativní zdroje 

energie
Realizátor: Město Litoměřice – OŽP, ROZ, OSMM
Doba realizace: Průběžně
Odhad nákladů: Dle zjištěného stavu (50 – 100 mil. Kč)
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (IOP)
Vazba na další 
opatření:

C5.2  Zkvalitnění pracovního a technického zázemí MěÚ
 C5.5  Vytvoření personálních a technických podmínek pro 

zvýšení absorpční kapacity města Litoměřice z fondů EU
C5.7  Zkvalitňování a zefektivňování chodu a organizační  

struktury MěÚ prostřednictvím získání CAF a ISO
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S2.2  Zpřístupnění města pro občany s omezenou schopností  
pohybu a orientace  

Z2.2  Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ve městě 
(solární energie, fotovoltaika a tepelná čerpadla)

Strategický cíl C5: Zkvalitňování služeb veřejné správy a rozvíjení mezinárodních 
partnerství města

Opatření C5.5: Vytvoření personálních a technických podmínek pro zvýšení 
absorpční kapacity města Litoměřice z fondů EU

Popis opatření: Pro  zvýšení  absorpční  kapacity  Města  Litoměřice  pro  čerpání  
finančních prostředků z fondů EU popř. jiných zdrojů je zapotřebí  
zajistit personální a technické podmínky. 

Rozvojové aktivity: I. reorganizace – vytvoření dostatku pracovních míst (dle 
úspěšnosti projektů možnost zahrnutí nákladů na 
pracovníky do projektu)

II. navázání dlouhodobé spolupráce s odborným 
partnerem prostřednictvím Rámcové smlouvy

Realizátor: Město Litoměřice – KT, OS, ROZ
Doba realizace: Od 2007
Odhad nákladů: Cca 1,5 mil. Kč/rok
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (IOP)
Vazba na další 
opatření:

C5.1  Organizování vzdělávacích akcí a programů pro 
zaměstnance MěÚ

C5.2  Zkvalitnění pracovního a technického zázemí MěÚ
 C5.4  Rekonstrukce budov MěÚ včetně zajištění bezbariérových 

přístupů a využívání alternativních zdrojů energie

Strategický cíl C5: Zkvalitňování služeb veřejné správy a rozvíjení mezinárodních 
partnerství města

Opatření C5.6: Podpora společných projektů a akcí s partnerskými městy

Popis opatření: Cílem tohoto  opatření  je  dále  podporovat  a  aktivně  vyhledávat 
další  partnerství,  díky  nimž  je  možné  získávat  řadu  finančních 
prostředků na realizaci společných projektů včetně zahraničních.

Rozvojové aktivity: I. zhodnotit plnění a přínosy stávajících partnerských 
smluv

II. personální zajištění oblastí zahraničních styků
III. zpracovávání společných projektů, které je možné 

spolufinancovat z fondů EU
IV. aktivně vyhledávat další partnerství zejména pro oblasti  

– životní prostředí, lidské zdroje, společenské akce, 
sport

V. podpora a příprava akcí realizovaných v rámci MAS 
České středohoří

Realizátor: Město Litoměřice – příslušný odbor
Doba realizace: Průběžně
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Odhad nákladů: Dle typu realizovaných projektů
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPPS, OPMS)
Vazba na další 
opatření:

C5.1  Organizování vzdělávacích akcí a programů pro 
zaměstnance MěÚ

 C5.5  Vytvoření personálních a technických podmínek pro 
zvýšení absorpční kapacity města Litoměřice z fondů EU

C5.7  Zkvalitňování a zefektivňování chodu a organizační  
struktury MěÚ prostřednictvím získání CAF a ISO

Z1.1  Podpora kooperace a společně plánovaných a 
realizovaných environmentálních vzdělávacích a osvětových 
programů pro děti, mládež a širokou veřejnost

Z1.3  Podpora a rozvoj osvětových akcí celostátně 
podporovaných Národní sítí Zdravých měst ČR

Z2.3  Participace při založení solární školy ve městě

Strategický cíl C5: Zkvalitňování služeb veřejné správy a rozvíjení mezinárodních 
partnerství města

Opatření C5.7: Zkvalitňování a zefektivňování chodu a organizační struktury 
MěÚ prostřednictvím získání CAF a ISO

Popis opatření: Má-li se činnost městského úřadu dlouhodobě zefektivnit, zkvalitnit  
a zprůhlednit, je potřeba zavádět do jeho řízení prvky řízení jakosti  
využívané  v soukromé  sféře.  Cílem  opatření  je  zavádění  na 
městském úřadě a v příspěvkových či na město jinak majetkově 
vázaných organizacích procesy a organizační struktury  vedoucí  
k získání a udržení certifikace CAF a ISO 9000. 

Rozvojové aktivity: I. podpora zavádění procesu a struktur vedoucích 
k získání  certifikace CAF a ISO 9000

II. realizace projektu „Objektivní měření kvality“  
podaného na NPJ

III. podpora certifikačních procesů u organizací majetkově 
vázaných na město s cílem zvýšení efektivity jejich 
provozu

Realizátor: Město Litoměřice – příslušný odbor
Doba realizace: 2007 – 2009
Odhad nákladů: 1 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (IOP)
Vazba na další 
opatření:

C5.1  Organizování vzdělávacích akcí a programů pro 
zaměstnance MěÚ

C5.3  Zavedení e-Governmentu na MěÚ
 C5.5  Vytvoření personálních a technických podmínek pro 

zvýšení absorpční kapacity města Litoměřice z fondů EU
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Podrobná specifikace opatření kritické oblasti Sociální věci a zdraví

Strategický cíl S1: Zvýšení informovanosti a podpora osvěty obyvatel o soc. 
službách a činnosti neziskového sektoru

Opatření S1.1: Zasíťování  subjektů  zainteresovaných  v systému  sociální 
péče za účelem informovanosti  (Zvýšení spolupráce s lékaři 
ve městě v oblasti sociálních služeb)  

Popis opatření: Město  má  zpracovaný  Komunitní  plán  sociálních  služeb.  Řada 
organizací působících v této oblasti je přímo zřízena městem nebo 
je  z městského  rozpočtu  jejich  činnost  spolufinancována.  Cílem 
opatření  je  vytvořit  funkční  síť  těchto  subjektů  (např.  zdravotní  
zařízení, poskytovatelé soc. služeb, NNO, apod.) a zaznamenání  
jejich aktivit a v úzkém spojení např. se zdravotnickými zařízeními  
i soukromými lékaři zajistit její pomocí efektivnější informovanost a  
spolupráci. 

Rozvojové aktivity: I. navázat popř. obnovit aktivní spolupráci  
zainteresovaných subjektů

II. aktivně podporovat jejich spolupráci
III. podpora tvorby komunikačního systému, který povede 

k zajištění informovanosti o činnostech a aktivitách 
sociálně zaměřených subjektů se zapojením lékařů do 
této činnosti

Realizátor: Město Litoměřice – OSVaZ
NNO

Doba realizace: Od 2006
Odhad nákladů: Nefinanční opatření
Zdroje financování: o Nefinanční opatření
Vazba na další 
opatření:

S1.2  Pravidelná aktualizace Katalogu nabídky sociálních služeb
S1.3  Systémová podpora informovanosti o soc. službách
S3.3  Realizace společných mezisektorových projektů na úrovni 

města příp. regionu v oblasti sociálních služeb
S4.1  Pravidelná aktualizace a realizace Komunitního plánu, 

monitoring naplňování cílů, podpora manažerské skupiny 
NNO

S4.2  Podpora „Plánu zdraví a kvality života“ a akcí v rámci jeho 
programu

Strategický cíl S1: Zvýšení informovanosti a podpora osvěty obyvatel o soc. 
službách a činnosti neziskového sektoru

Opatření S1.2: Pravidelná aktualizace Katalogu nabídky sociálních služeb

Popis opatření: Pro zvýšení informovanosti obyvatel i odborné veřejnosti ve městě 
bude  k dispozici  katalog  nabídek  sociálních  služeb,  který  bude 
pravidelně aktualizován tak,  aby informace z něj  byly aktuální  a 
pokud možno okamžitě využitelné v praxi.

Rozvojové aktivity: I. pravidelná aktualizace Katalogu nabídky sociálních 
služeb

II. distribuce v rámci opatření S1.3
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Realizátor: Město Litoměřice – OSVaZ
Doba realizace: Každoročně
Odhad nákladů: 100 tis. Kč/rok
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPLZaZ)
Vazba na další 
opatření:

S1.1  Zasíťování subjektů zainteresovaných v systému sociální  
péče za účelem informovanosti (Zvýšení spolupráce s lékaři  
ve městě v oblasti sociálních služeb)

S1.3  Systémová podpora informovanosti o soc. službách
S3.3  Realizace společných mezisektorových projektů na úrovni 

města příp. regionu v oblasti sociálních služeb
S4.1  Pravidelná aktualizace a realizace Komunitního plánu, 

monitoring naplňování cílů, podpora manažerské skupiny 
NNO

S4.2  Podpora „Plánu zdraví a kvality života“ a akcí v rámci jeho 
programu

Strategický cíl S1: Zvýšení informovanosti a podpora osvěty obyvatel o soc. 
službách a činnosti neziskového sektoru

Opatření S1.3: Systémová podpora informovanosti o soc. službách 

Popis opatření: Cílem  opatření  je  v co  největší  míře  a  objemu  informovat  
obyvatele  města  o  možnostech  poskytování  pomoci  v sociální 
oblasti a o dalších nabízených službách.

Rozvojové aktivity: I. zpracování Koncepce informačního systému v oblasti  
soc. služeb

II. zpracování návrhu informačního letáku ve spolupráci  
s NNO a dalšími subjekty ze sociální sféry

III. distribuce materiálů do domácností ve spolupráci s NNO 
(S1.2)

Realizátor: Město Litoměřice – OSVaZ, OS
NNO

Doba realizace: Dle potřeby
Odhad nákladů: Nefinanční opatření 
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPLZaZ)
Vazba na další 
opatření:

S1.1  Zasíťování subjektů zainteresovaných v systému sociální  
péče za účelem informovanosti (Zvýšení spolupráce s lékaři  
ve městě v oblasti sociálních služeb)

S1.2  Pravidelná aktualizace Katalogu nabídky sociálních služeb
S3.3  Realizace společných mezisektorových projektů na úrovni 

města příp. regionu v oblasti sociálních služeb
S4.1  Pravidelná aktualizace a realizace Komunitního plánu, 

monitoring naplňování cílů, podpora manažerské skupiny 
NNO

S4.2  Podpora „Plánu zdraví a kvality života“ a akcí v rámci jeho 
programu
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Strategický cíl S2: Zajištění dostatku sociálního bydlení, chráněného bydlení a 
startovacích bytů a omezení bariér života ve městě pro 
handicapované obyvatele

Opatření S2.1: Realizace výstavby Domova důchodců

Popis opatření: Přestože  ve  městě  existuje  řada  zařízení  pro  seniory,  je 
uvažováno v rámci  tohoto opatření  s výstavbou dalšího domova 
důchodců.  Jedním  z důvodů  je  situace  v demografickém  vývoji,  
dle kterého je zřejmé stárnutí obyvatelstva díky nízké porodnosti a  
prodlužujícímu se věku  dožití obyvatel.

Rozvojové aktivity: I. zpracování projektu a potřebné dokumentace
II. vyhledání vhodného dotačního titulu na 

spolufinancování realizace projektu
III. zpracování povinných příloh dle požadavků daného dot.  

titulu
IV. zajištění finančních prostředků z rozpočtu města na 

spolufinancování
V. podání žádosti

Realizátor: Město Litoměřice – ROZ, OSVaZ 
Doba realizace: 2007 – 2009
Odhad nákladů: Cca 150 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Státní rozpočet
Vazba na další 
opatření:

S1.2  Pravidelná aktualizace Katalogu nabídky sociálních služeb
S1.3  Systémová podpora informovanosti o soc. službách
S3.3  Realizace společných mezisektorových projektů na úrovni 

města příp. regionu v oblasti sociálních služeb
S4.1  Pravidelná aktualizace a realizace Komunitního plánu, 

monitoring naplňování cílů, podpora manažerské skupiny 
NNO

S4.2  Podpora „Plánu zdraví a kvality života“ a akcí v rámci jeho 
programu

S4.3  Podpora zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro 
obyvatele ve sféře ambulantní a lůžkové

Strategický cíl S2: Zajištění dostatku sociálního bydlení, chráněného bydlení a 
startovacích bytů a omezení bariér života ve městě pro 
handicapované obyvatele

Opatření S2.2: Zpřístupnění  města  pro  občany  s omezenou  schopností 
pohybu a orientace „Projekt mobility“

Popis opatření: Přizpůsobení  povrchů  a  budov  pro  vstup  občanů  se  sníženou 
schopností  pohybu  a  orientace  a  vytýčení  dvou  základních 
bezbariérových tras ve městě.

Rozvojové aktivity: I. jednání odboru MěÚ a organizací působících na území  
města zastupujících občany se sníženou schopností  
pohybu o námětech k řešení bezbariérovosti

II. realizace projektu „Záměr bezbariérových tras města 
Litoměřice“
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III. realizace navržených řešení na  odstranění bariér  
v dopravě a ve veřejných budovách

Realizátor: Město Litoměřice – ROZ
Státní instituce ve městě
Soukromý sektor

Doba realizace: Od 2006
Odhad nákladů: 20 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (IOP, OPLZaZ)
Vazba na další 
opatření:

C5.4  Rekonstrukce budov MěÚ včetně zajištění bezbariérových 
přístupů a využívání alternativních zdrojů energie

S2.1  Realizace výstavby Domova důchodců
S3.3  Realizace společných mezisektorových projektů na úrovni 

města příp. regionu v oblasti sociálních služeb
S4.1  Pravidelná aktualizace a realizace Komunitního plánu, 

monitoring naplňování cílů, podpora manažerské skupiny 
NNO

S4.2  Podpora „Plánu zdraví a kvality života“ a akcí v rámci jeho 
programu

Strategický cíl S2: Zajištění dostatku sociálního bydlení, chráněného bydlení a 
startovacích bytů a omezení bariér života ve městě pro 
handicapované obyvatele

Opatření S2.3: Podpora výstavby sociálních, startovacích bytů a azylového 
bydlení

Popis opatření: S  chystanou  deregulací  nájmů  se  ukazuje  jako  stále  častější  
otázka bydlení pro sociálně slabší rodiny a mladé rodiny. Účelem 
opatření je tedy podpora výstavby sociálních a startovacích bytů,  
které  by  měly  pomoci  právě těmto  skupinám obyvatel.  Azylové  
bydlení  je  jednou  z posledních  variant  pro  občany,  kteří  přišli  
jakýmkoliv způsobem o střechu nad hlavou. 

Rozvojové aktivity: I. Podpora výstavby dalších bytů pro mladé
Realizátor: Město Litoměřice – OSVaZ, ROZ, OSMM, OSBH
Doba realizace: Od 2006
Odhad nákladů: Dle projektové dokumentace
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (IOP)
Vazba na další 
opatření:

S2.2  Zpřístupnění města pro občany s omezenou schopností  
pohybu a orientace  

S3.3  Realizace společných mezisektorových projektů na úrovni 
města příp. regionu v oblasti sociálních služeb

S4.1  Pravidelná aktualizace a realizace Komunitního plánu, 
monitoring naplňování cílů, podpora manažerské skupiny 
NNO

S4.2  Podpora „Plánu zdraví a kvality života“ a akcí v rámci jeho 
programu
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Strategický cíl S3: Podpora činností a rozšiřování nabídky činností neziskových 
organizací v souladu s cíli Komunitního plánu sociálních 
služeb a Plánu zdraví

Opatření S3.1: Rozvoj projektů zaměřených na řešení nezaměstnanosti

Popis opatření: Vysoká míra nezaměstnanosti je charakteristická pro celý Ústecký  
kraj.  Přestože  tento  region  nezaznamenává  kalamitní  postižení  
nezaměstnaností  způsobenou  zánikem  dominantního 
zaměstnavatele,  úbytek  pracovních  příležitostí  je  sice  pozvolný,  
ale  má  trvalý  charakter.  Cílem  opatření  je  tedy  ve  spolupráci  
s příslušnými  úřady,  vzdělávacími  institucemi  a  potenciálními  
zaměstnavateli  připravovat  projekty,  které  by  pomohly  v řešení  
této  situace  na  trhu  práce,  jako  je  např.  zvýšení  adaptability 
nezaměstnaných  s nevyhovující  kvalifikací  apod.  Opatření  bude 
řešeno v Komunitním plánu.

Rozvojové aktivity: I. obecně prospěšné práce a resocializační programy 
nařízené soudem

II. rozvoj počítačové gramotnosti občanů se zdravotním a 
sociálním handicapem

III. rekvalifikační a resocializační středisko Progres – 
podpora u dlouhodobě nezaměstnaných a obtížně 
zaměstnavatelných

Realizátor: Město Litoměřice – OSVaZ
Probační a mediační služba
Dům křesťanské pomoci
Diakonie ČCE (Agentura podporovaného zaměstnání)
Tyflocentrum (Program podporovaného zaměstnávání)

Doba realizace: Od 2006
Odhad nákladů: Dle typu překládaných projektů
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPLZaZ)
Vazba na další 
opatření:

S3.2  Rozvoj dobrovolnictví na úseku sociálních služeb i v dalších 
oblastech života města

S3.3  Realizace společných mezisektorových projektů na úrovni 
města příp. regionu v oblasti sociálních služeb

S4.1  Pravidelná aktualizace a realizace Komunitního plánu, 
monitoring naplňování cílů, podpora manažerské skupiny 
NNO

C2.6  Podpora projektů celoživotního vzdělávání
C4.2  Podpora rozvoje dopravního hřiště jako vzdělávacího 

střediska

Strategický cíl S3: Podpora činností a rozšiřování nabídky činností neziskových 
organizací v souladu s cíli Komunitního plánu sociálních 
služeb a Plánu zdraví

Opatření S3.2: Rozvoj dobrovolnictví na úseku sociálních služeb i v dalších 
oblastech života města 

Popis opatření: Míra  profesionalizace  sociálních  služeb  je  velmi  vysoká.  
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Profesionalizace  sociální  práce  má jisté  výhody,  jako  například  
standard kvality, který lze certifikovat. Zároveň však vysoká míra 
profesionální  péče  nedokáže  nahradit  optimální  míru  podnětů 
sociálního  klienta.  Poskytovaná  péče  má  většinou  stanovený  
průběh,  podléhá  režimu  a  klient  má  pouze  omezené  možnosti  
kreativně zasáhnout například do tvorby svého volného času. To 
samozřejmě platí pro sociální klienty žijící v zařízeních nebo i jinak 
izolované od okolního světa – osoby omezené pohyblivostí, osoby 
osamělé apod.
Tyto  nedostatky  dokáže  vykompenzovat  či  eliminovat  
dobrovolnictví. Prostřednictvím interakce face to face je klientovi  
umožněn  kontakt  pouze  s jedním  člověkem,  který  se  věnuje 
výhradně jemu a může tak být  navázán  velmi  důvěrný kontakt.  
Dobrovolnictví je hodně využíváno u seniorů, je možné jej využít  
například i  u  dětí  s problémy učení  a  chování  a dalších klientů  
např. postižených, neurotických apod.

Rozvojové aktivity: I. podpora dobrovolnictví (propagace, motivace,  
spolupráce)

II. podpora aktivit typu pomoz svému okolí, svému městu 
apod.

Realizátor: Klika I a další NNO za podpory Města
Doba realizace: 2007 - 2013 
Odhad nákladů: Nefinanční opatření
Zdroje financování: o Nefinanční opaření
Vazba na další 
opatření:

S2.2  Zpřístupnění města pro občany s omezenou schopností  
pohybu a orientace

S3.1  Rozvoj projektů zaměřených na řešení nezaměstnanosti
S3.3  Realizace společných mezisektorových projektů na úrovni 

města příp. regionu v oblasti sociálních služeb
S4.1  Pravidelná aktualizace a realizace Komunitního plánu, 

monitoring naplňování cílů, podpora manažerské skupiny 
NNO

S4.2  Podpora „Plánu zdraví a kvality života“ a akcí v rámci jeho 
programu

S4.3  Podpora zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro 
obyvatele ve sféře ambulantní a lůžkové

Strategický cíl S3: Podpora činností a rozšiřování nabídky činností neziskových 
organizací v souladu s cíli Komunitního plánu sociálních 
služeb a Plánu zdraví

Opatření S3.3: Realizace  společných  mezisektorových  projektů  na  úrovni 
města příp. regionu v oblasti sociálních služeb

Popis opatření: K  podpoře  rozvoje  sociálních  služeb  je  zapotřebí  vytvořit  
partnerství  různých  subjektů,  které  se  svým  zaměřením  a 
aktivitami budou doplňovat a tím zároveň přispívat k rozvoji těchto 
služeb. Jako nejvhodnější podpora spolupráce mezi poskytovateli  
sociálních  služeb  je,  dle  zkušenosti  samotných  subjektů 
působících  v oblasti  sociálních  služeb,  tvorba  a  realizace 
společných  mezisektorových  projektů,  v rámci  kterých  bude 
navázána  spolupráce mezi  občanským,  soukromým a veřejným 
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sektorem.
Rozvojové aktivity: I. vytváření a rozvoj místního partnerství v oblasti  

sociálních služeb
II. příprava realizace společných mezisektorových projektů
III. koordinace a doplňování aktivit jednotlivých subjektů 

působících v oblasti soc. služeb
Realizátor: Město Litoměřice – OSVaZ, koordinátor PLZM

NNO 
Doba realizace: Od 2006
Odhad nákladů: Nefinanční opatření
Zdroje financování: o Nefinanční opatření
Vazba na další 
opatření:

S1.1  Zasíťování subjektů zainteresovaných v systému sociální  
péče za účelem informovanosti (Zvýšení spolupráce s lékaři  
ve městě v oblasti sociálních služeb)

S1.2  Pravidelná aktualizace Katalogu nabídky sociálních služeb
S1.3  Systémová podpora informovanosti o soc. službách

 S4.1  Pravidelná aktualizace a realizace Komunitního plánu,  
monitoring naplňování cílů, podpora manažerské skupiny 
NNO

 S4.2  Podpora „Plánu zdraví a kvality života“ a akcí v rámci jeho 
programu

S4.3  Podpora zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro 
obyvatele ve sféře ambulantní a lůžkové

Strategický cíl S4: Aktualizace a naplňování cílů Komunitního plánu sociálních 
služeb a Plánu zdraví a kvality života

Opatření S4.1: Pravidelná  aktualizace  Komunitního  plánu,  monitoring 
naplňování cílů, podpora manažerské skupiny NNO

Popis opatření: Město Litoměřice má zpracovaný Komunitní plán sociálních služeb  
na roky 2004 – 2006. Bude tedy zapotřebí zajistit jeho aktualizaci,  
jež  bude  vycházet  z vyhodnocení  předchozích  období,  
provedeného  monitoringu  naplňování  stanovených  cílů  a 
dosažených výsledků.

Rozvojové aktivity: I. pravidelná aktualizace Komunitního plánu
II. monitoring plnění stanovených cílů
III. podpora manažerské skupiny NNO

Realizátor: Město Litoměřice – OSVaZ
NNO

Doba realizace: 2006
Odhad nákladů: 342 tis. Kč – dále nefinanční opatření
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPLZaZ)
Vazba na další 
opatření:

S1.1  Zasíťování subjektů zainteresovaných v systému sociální  
péče za účelem informovanosti (Zvýšení spolupráce s lékaři  
ve městě v oblasti sociálních služeb)

S1.2  Pravidelná aktualizace Katalogu nabídky sociálních služeb
S1.3  Systémová podpora informovanosti o soc. službách
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Strategický cíl S4: Aktualizace a naplňování cílů Komunitního plánu sociálních 
služeb a Plánu zdraví a kvality života

Opatření S4.2: Podpora realizace akcí zařazených do „Plánu zdraví a kvality 
života“ a akcí v rámci jeho programu

Popis opatření: V rámci účasti sítě Zdravých měst bude město podporovat „Plán  
zdraví  a kvality života“  a především aktivity,  které budou v jeho 
rámci pořádány a realizovány.  

Rozvojové aktivity: I. Podpora aktivit dle zpracovaného Akčního plánu na 
dané časové období

Realizátor: Město Litoměřice – ROZ
NNO
Školy 

Doba realizace: Každoročně
Odhad nákladů: 300 tis. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPLZaZ)
Vazba na další 
opatření:

C3.8  Spolupráce NNO a města v rámci "Projektu Litoměřice -  
Zdravé město"

C4.1  Realizace akcí v rámci programu "Prevence kriminality na 
místní úrovni - partnerství"

C4.4  V rámci "Projektu Litoměřice - Zdravé město" podporovat 
akce zaměřené na iniciaci programů směřujících k prevenci  
a snížení počtu úrazů, nehod, patologických jevů

Z1.3  Podpora a rozvoj osvětových akcí celostátně 
podporovaných Národní sítí Zdravých měst ČR

Strategický cíl S4: Aktualizace a naplňování cílů Komunitního plánu sociálních 
služeb a Plánu zdraví a kvality života

Opatření S4.3: Podpora  zajištění  dostupné  a  kvalitní  zdravotní  péče  pro 
obyvatele ve sféře ambulantní a lůžkové

Popis opatření: Cílem opatření je optimalizace dostupnosti a kvality ambulantní i  
lůžkové zdravotní péče a to na základě provedení analýzy stavu a  
spokojenosti obyvatel v této oblasti. 

Rozvojové aktivity: I. zpracování analýzy spokojenosti a dostupnosti  
uvedených zařízení pro obyvatele města

II. opatření vyvozená ze závěrů analýzy
III. realizace opatření
IV. monitoring plnění opatření 
V. zajištění kvalitní dopravní dostupnosti ke zdravotnickým 

zařízením
VI. podpora maximálního využití budov a ploch v areálu 

nemocnice
Realizátor: Město Litoměřice – Rada města

Městská nemocnice
Doba realizace: 2007 – 2013
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Odhad nákladů: Dle navržených opatření
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (IOP)
o Státní (MZDČR)

Vazba na další 
opatření:

S1.2  Pravidelná aktualizace Katalogu nabídky sociálních služeb
S1.3  Systémová podpora informovanosti o soc. službách
S2.2  Zpřístupnění města pro občany s omezenou schopností  

pohybu a orientace  
S3.3  Realizace společných mezisektorových projektů na úrovni 

města příp. regionu v oblasti sociálních služeb
S4.1  Pravidelná aktualizace a realizace Komunitního plánu, 

monitoring naplňování cílů, podpora manažerské skupiny 
NNO

S4.2  Podpora „Plánu zdraví a kvality života“ a akcí v rámci jeho 
programu
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Podrobná specifikace opatření kritické oblasti Podnikání a cestovní ruch

Strategický cíl P1: Zvýšení vzájemné spolupráce mezi městem a podnikateli

Opatření P1.1: Rozvoj  vzájemné  informovanosti  –  vybudování  systému 
komunikace a zapojení OHK

Popis opatření: Aby  aktivity  města  a  podnikatelské  záměry  podnikatelů  byly 
v souladu  a  byl  tak  podpořen  rozvoj  podnikatelských  aktivit  je  
nutné mít  dostatek  informací  na  obou stranách.  Proto  je  nutné  
vytvoření takového systému, který by vzájemnou informovanost a 
komunikaci podpořil. 

Rozvojové aktivity: I. vytvoření komise města ze zástupců města, podnikatelů,  
OHK apod.

II. návrh systému komunikace a informovanosti
Realizátor: Město Litoměřice – OS

Podnikatelé
OHK

Doba realizace: Od 2007
Odhad nákladů: Nefinanční opatření
Zdroje financování: o Nefinanční opatření
Vazba na další 
opatření:

P1.2  Podpora vybudování centra podnikatelských služeb ve 
spolupráci s místními organizacemi (ÚP, OHK, SŽML)

P1.3  Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních 
podnikatelských záměrů

P1.4  Nastavení systému pro hodnocení kvality turistických služeb

Strategický cíl P1: Zvýšení vzájemné spolupráce mezi městem a podnikateli

Opatření P1.2: Podpora  vybudování  centra  podnikatelských  služeb  ve 
spolupráci s místními organizacemi 

Popis opatření: Malí  a  zejména  drobní  podnikatelé  jsou  nuceni  díky  složitosti  
zákonů,  vyhlášek,  norem  a  předpisů  mnohdy  vyhledávat  
poradenské  služby,  které  jim  zajišťují  agendu  a  administrativu  
s tím spojenou. Smyslem opatření je vybudování takového centra,  
které by komplexně tyto služby nabízelo, aniž by podnikatel musel 
tyto složitě vyhledávat.    

Rozvojové aktivity: I. zpracování návrhu na vybudování podnikatelského 
poradenského centra včetně jeho obsazenosti (náplně 
služeb)

II. zpracování konkrétního projektu, projektové 
dokumentace

III. vytipování vhodného dotačního titulu
IV. zpracování žádosti a povinné dokumentace dle 

požadavků dotačního titulu
V. podání žádosti 

Realizátor: OHK, ÚP, SŽML a ostatní podnikatelé za podpory Města
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Doba realizace: 2008 - 2009
Odhad nákladů: Očekává se pouze částečná participace města na realizaci  

projektu
Zdroje financování: o Evropské fondy (OPPI, IOP)

o Soukromé
Vazba na další 
opatření:

P1.1  Rozvoj vzájemné informovanosti – vybudování systému 
komunikace a zapojení OHK

P1.3  Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních 
podnikatelských záměrů

Strategický cíl P1: Zvýšení vzájemné spolupráce mezi městem a podnikateli

Opatření P1.3: Zpracování Akčního plánu rozvoje příležitostí  a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích

Popis opatření: V  návaznosti  na  zpracovaný  Strategický  plán  bude  zpracován 
akční plán, jehož cílem je vytipovat příležitosti  pro podnikání ve  
městě a navrhnout možné způsoby podpory podnikání ze strany 
města.  Součástí  tvorby akčního plánu bude i  rozsáhlý  průzkum 
podnikatelského prostředí,  včetně zpracování  obchodního atlasu 
města.

Rozvojové aktivity: I. provedení průzkumu podnikatelského prostředí včetně 
tvorby obchodního atlasu města

II. zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek 
pro podnikání v Litoměřicích

III. podpora realizace navržených opatření a inovativních 
projektů

Realizátor: Město Litoměřice – ROZ
Soukromý sektor

Doba realizace: 2007
Odhad nákladů: I.+ II. Plně hrazeno z projektu Europodnikatelka 21. století

III. nefinanční
Zdroje financování: o Evropské fondy (Phare 2003)
Vazba na další 
opatření:

P1.1  Rozvoj vzájemné informovanosti – vybudování systému 
komunikace a zapojení OHK

P1.2  Podpora vybudování centra podnikatelských služeb ve 
spolupráci s místními organizacemi (ÚP, OHK, SŽML)  

Strategický cíl P1: Zvýšení vzájemné spolupráce mezi městem a podnikateli

Opatření P1.4: Nastavení systému pro hodnocení kvality turistických služeb

Popis opatření: Kvantita,  ale  také  kvalita  služeb  v oblasti  cestovního  ruchu  se 
v posledních  letech  výrazně  zlepšila.  Pro  dosažení  
konkurenceschopné  úrovně  i  na  mezinárodním  trhu  služeb  CR 
však bude potřeba dalšího zlepšování, a to právě na poli kvality.  
Cílem opatření je proto vytvořit a zavést systém hodnocení kvality  
poskytovaných  turistických  služeb  tak,  aby  na  základě  jejich  
vyhodnocení  mohla  být  přijata  nápravná  opatření  k odstranění  
zjištěných nedostatků.   
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Rozvojové aktivity: I. analýza současného stavu turistických služeb z hlediska 
jejich kvality

II. vyhodnocení a stanovení výchozích kritérií pro vytvoření  
hodnotícího systému

III. certifikace turistických služeb
Realizátor: Město Litoměřice – KT, OS 
Doba realizace: Od 2007
Odhad nákladů: 20 tis. Kč/rok
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
Vazba na další 
opatření:

P1.1  Rozvoj vzájemné informovanosti – vybudování systému 
komunikace a zapojení OHK

P1.2  Podpora vybudování centra podnikatelských služeb ve 
spolupráci s místními organizacemi (ÚP, OHK, SŽML)  

P1.3  Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních 
podnikatelských záměrů

Strategický cíl P2: Oživení historického centra města pro cestovní ruch

Opatření P2.1: Podpora instalace a provozu obč. zařízení na náměstí 

Popis opatření: Cílem  tohoto  opatření  je  oživení  historického  centra  města  za 
podmínky  získání  shody  mezi  památkáři  a  podnikatelskými  
subjekty,  které  zde  mají  své  živnosti  (popř.  uvažují  o  jejím 
otevření). 

Rozvojové aktivity: I. vyvolání společného jednání mezi zainteresovanými 
stranami a hledání konsenzu

II. vyčlenění ploch pro zřízení obč. zařízení 
III. nabídka ploch podnikatelům

Realizátor: Město Litoměřice – KT, OS
Podnikatelský sektor

Doba realizace: 2007
Odhad nákladů: 1 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
o Soukromé

Vazba na další 
opatření:

P1.2  Podpora vybudování centra podnikatelských služeb ve 
spolupráci s místními organizacemi (ÚP, OHK, SŽML)

P1.3  Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních 
podnikatelských záměrů

B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu

Strategický cíl P2: Oživení historického centra města pro cestovní ruch

Opatření P2.2: Podpora inovace podzemní prohlídkové trasy

Popis opatření: Díky historickému jádru města  zde  existuje  turistická atraktivita,  
které je nutno využít pro rozvoj CR ve městě a zejména v centru 
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města a jeho oživení. Jsou jimi podzemní prohlídkové trasy, které 
jsou však zpřístupněny pouze částečně.

Rozvojové aktivity: I. zpracování projektu revitalizace a využití podzemní  
prohlídkové trasy

II. zpracování projektové dokumentace
III. vytipování dotačního titulu vhodného pro 

spolufinancování realizace projektu
IV. zpracování žádosti se všemi povinnými přílohami dle 

požadavků dotačního titulu
V. podání žádosti

Realizátor: Město Litoměřice – KT, OS, OŠKSaPP
Muzeum

Doba realizace: V závislosti na získání dotace (2007 – 2009)
Odhad nákladů: cca 500 tis. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP, IOP)
Vazba na další 
opatření:

P1.3  Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních 
podnikatelských záměrů

P5.1  Rozvoj turistického informačního systému
P5.5  Zpracování a realizace marketingové strategie rozvoje 

cestovního ruchu města Litoměřice

Strategický cíl P2: Oživení historického centra města pro cestovní ruch

Opatření P2.3: Zpřístupnění sakrálních staveb pro turisty

Popis opatření: Církev hrála v historii města nezanedbatelnou roli a i v současnosti  
zaujímá z historického hlediska své místo ve společnosti.  Město 
počítá i v budoucnosti se spoluprací s církví a možnostmi využití  
sakrálních  staveb  k částečně  komerčním  účelům.  Tímto  je  
myšleno zpřístupnění významných sakrálních staveb turistům. 

Rozvojové aktivity: I. dosažení dohody se zástupci církve o podmínkách 
zpřístupnění sakrálních staveb 

II. zajištění průvodcovských služeb
Realizátor: Město Litoměřice – KT, OS, OŠKSaPP

Biskupství 
Doba realizace: Od 2007
Odhad nákladů: 250 tis. Kč/rok
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
o Církevní

Vazba na další 
opatření:

C3.1  Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a 
vzájemné spolupráce NNO a kulturních zařízení na území  
města (grantový program města)

C3.3  Rozvoj spolupráce s Biskupstvím
P3.2  Rozvoj kongresové turistiky ve městě
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Strategický cíl P2: Oživení historického centra města pro cestovní ruch

Opatření P2.4: Podpora  rozvoje  nabídek  rekreačních  aktivit  pro  rodiny  s 
dětmi

Popis opatření: Smyslem opatření je vytvoření podmínek pro trávení volného času 
a rekreačních pobytů rodin s dětmi ve městě. Uvažuje se o jejich 
vytvoření  např.  v prostorách parků a  Gotického hradu,  zřízením  
dětských koutků  a hřišť. 

Rozvojové aktivity: I. pořádání kulturních aktivit určených pro rodiny s dětmi
II. vytvoření zázemí pro rodiny s dětmi, které je určeno 

k celoročnímu využití 
Realizátor: Město Litoměřice – KT, OS

Soukromé subjekty
Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: 3 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
o Soukromé

Vazba na další 
opatření:

C1.5  Podpora volnočasových a rekreačních aktivit na Písečném a 
Střeleckém ostrově

P3.3  Dotváření oddechové a sportovní zóny v oblasti Písečného a 
Střeleckého ostrova

P3.4  Propojení města se základními páteřními cyklostezkami 
Ústeckého kraje

P3.8  Zvýšení rekreačního využití příměstských lesů a turistických 
atraktivit v okolí města (Důl Richard, Varhošť)

Strategický cíl P2: Oživení historického centra města pro cestovní ruch

Opatření P2.5: Údržba  a  obnova  historických  památek  prostřednictvím 
realizace programu regenerace MPR

Popis opatření: Záměrem  opatření  je  postupná  obnova  a  údržba  historického 
centra města dle Programu regenerace MPR. (Viz příloha)

Rozvojové aktivity: I. realizace Programu regenerace MPR
Realizátor: Město Litoměřice – MŠKSaPP

Soukromé subjekty
Doba realizace: 2007 – 2013
Odhad nákladů: Dle Programu regenerace MPR
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
o Soukromé

Vazba na další 
opatření:

P1.3  Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních 
podnikatelských záměrů

P2.1  Podpora instalace a provozu obč. zařízení na náměstí
P2.2  Podpora inovace podzemní prohlídkové trasy
P2.3  Zpřístupnění sakrálních staveb pro turisty
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Strategický cíl P3: Rozvoj infrastruktury pro moderní formy cestovního ruchu

Opatření P3.1: Realizace  projektu  „Svatostánek  českého  vinařství“ 
v Gotickém hradu

Popis opatření: Předmětem  tohoto  projektu  je  revitalizace  a  rekonstrukce 
významné historické památky – Gotického hradu, který se nachází  
v městské památkové zóně  v Litoměřicích. Po rekonstrukci  zde  
vznikne  multifunkční  centrum,  jehož  náplní  bude  prezentace 
historie a tradic pěstování vinné révy a výroby vína

Rozvojové aktivity: I. zpracování projektové dokumentace a dalších příloh,  
nutných pro podání žádosti o spolufinancování realizace 
projektu

II. výběrové řízení na zpracovatele dokumentací – studie 
proveditelnosti, CBA, projektové dokumentace ke 
stavebnímu řízení apod.

III. zpracování žádosti o dotaci z vybraného dotačního titulu
IV. zajištění finančních prostředků na spolufinancování  

realizace projektu z rozpočtu města
V. podání žádosti

Realizátor: Město Litoměřice – KT, ROZ
Doba realizace: 2006 – 2010
Odhad nákladů: 150 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP, IOP)
Vazba na další 
opatření:

C3.1  Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a 
vzájemné spolupráce NNO a kulturních zařízení na území  
města (grantový program města)

C3.2  Příprava programu využití Gotického hradu

Strategický cíl P3: Rozvoj infrastruktury pro moderní formy cestovního ruchu

Opatření P3.2: Rozvoj kongresové turistiky ve městě

Popis opatření: Kongresová  turistika  je  jednou  z nových  forem  produktů 
cestovního ruchu. Město Litoměřice se svým historickým centrem 
a  množstvím  vhodných  historických  objektů  (též  možné  využití  
sakrálních  staveb  ve  spolupráci  s církví  k těmto  účelům)  má 
dostatečné předpoklady k rozvoji tohoto druhu turismu.

Rozvojové aktivity: I. vytipování vhodných objektů k realizaci – vzniku 
kongresových center

II. zahájení jednání s vlastníky objektů, pokud jím není 
město

III. příprava náplně těchto center, zpracování koncepce 
jejich využívání

Realizátor: Město Litoměřice – KT, ROZ
Spolupráce se soukromými subjekty 

Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: Dle projektu
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Zdroje financování: o Městský rozpočet
o Evropské fondy (ROP, IOP)
o Soukromé

Vazba na další 
opatření:

C3.1  Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a 
vzájemné spolupráce NNO a kulturních zařízení na území  
města (grantový program města)

P1.3  Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních 
podnikatelských záměrů

P2.1  Podpora instalace a provozu obč. zařízení na náměstí
P2.3  Zpřístupnění sakrálních staveb pro turisty
P5.1  Rozvoj turistického informačního systému
P5.2  Zkvalitnění informačních materiálů v cizích jazycích
P5.5  Zpracování a realizace marketingové strategie rozvoje 

cestovního ruchu města Litoměřice

Strategický cíl P3: Rozvoj infrastruktury pro moderní formy cestovního ruchu

Opatření P3.3: Dotváření oddechové a sportovní zóny v oblasti Písečného a 
Střeleckého ostrova

Popis opatření: Výše  uvedené  části  města  mají  díky  své  poloze  a  charakteru  
předpoklady pro další rozvoj oddechové a sportovní zóny, kterých  
je ve městě nedostatek

Rozvojové aktivity: I. dotváření oddechové a sportovní zóny ve vymezených 
oblastech

II. rozšíření nabídky stávajícího vybavení z hlediska potřeb 
místních obyvatel

III. podpora vybudování prostor pro rekreační a 
volnočasové aktivity (kemp, park, apod.)

Realizátor: TJ Slavoj Litoměřice ve spolupráci s Městem Litoměřice 
Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: 5 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
o Soukromé

Vazba na další 
opatření:

C1.2  Zachování a rozvoj specifických sportovišť pro všechny 
věkové kategorie včetně potřebného zázemí a vytvoření  
systému dětských hřišť

C1.5  Podpora volnočasových a rekreačních aktivit na Písečném 
a Střeleckém ostrově

P2.4  Podpora rozvoje nabídek rekreačních aktivit pro rodiny s 
dětmi

Strategický cíl P3: Rozvoj infrastruktury pro moderní formy cestovního ruchu

Opatření P3.4: Propojení  města  se  základními  páteřními  cyklostezkami 
Ústeckého kraje

Popis opatření: V návaznosti  na  nově  vytvářený  vnitřní  dopravní  systém,  jehož 
součástí  by  měla  být  také  navržená  síť  cyklostezek,  bude 
realizováno toto opatření,  které by mělo zajistit  propojení vnitřní  
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sítě se základními páteřními cyklostezkami v okolí města a vytvořit  
tak komplexní síť.

Rozvojové aktivity: I. propojení cyklostezky Labe – Ohře
II. dobudování úseku Litoměřice - Třeboutice
III. rozvoj cyklostezek v rámci MAS České středohoří

Realizátor: Město Litoměřice – ROZ
Doba realizace: 2007 – 2013
Odhad nákladů: I. 20 mil. Kč

II. 15 mil. Kč
III. dle projektu

Zdroje financování: o Městský rozpočet
o Evropské fondy (ROP)

Vazba na další 
opatření:

D1.1  Navržení komplexního řešení dopravního systému a údržby 
komunikací

D2.1  Návrh a vytvoření sítě cyklostezek v rámci vnitřního 
dopravního systému včetně rozvoje technického a 
informačního zázemí

P5.1  Rozvoj turistického informačního systému
P5.5  Zpracování a realizace marketingové strategie rozvoje 

cestovního ruchu města Litoměřice

Strategický cíl P3: Rozvoj infrastruktury pro moderní formy cestovního ruchu

Opatření P3.5: Rozvoj  lázeňské  turistiky  –  v  případě  úspěšné  realizace 
geotermálního projektu

Popis opatření: Toto  opatření  bude  navazovat  na  připravovaný  geotermální  
projekt.  Ten  bude  uskutečněn  v případě  příznivých  výsledků 
v současnosti  prováděného průzkumu.  Podaří-li  se tento  projekt 
realizovat, otevírá se možnost pro rozvoj lázeňství v Litoměřicích a 
navazující lázeňské turistiky.

Rozvojové aktivity: I. realizace geotermálního projektu
II. návrh využití výstupů projektu v oblasti lázeňské péče a 

posouzení proveditelnosti záměru
III. zpracování projektů na výstavbu lázeňských zařízení,  

popř. využití stávajících objektů
IV. podpora realizace záměru

Realizátor: Město Litoměřice – KT, ROZ, OŽP
Doba realizace: 2008 - 2010
Odhad nákladů: 300 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP, IOP)
o Soukromé 

Vazba na další 
opatření:

P1.3  Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních 
podnikatelských záměrů

Z2.1  Realizace geotermálního projektu
Z2.2  Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ve městě 

(solární energie, fotovoltaika a tepelná čerpadla)
P5.1  Rozvoj turistického informačního systému
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P5.5  Zpracování a realizace marketingové strategie rozvoje 
cestovního ruchu města Litoměřice

Strategický cíl P3: Rozvoj infrastruktury pro moderní formy cestovního ruchu

Opatření P3.6: Rozšíření golfového hřiště v Terezínské kotlině

Popis opatření: Cílem  opatření  je  rozšíření  služeb  v oblasti  sportovního  vyžití,  
v tomto případě o rozšíření golfového hřiště v Terezínské kotlině.

Rozvojové aktivity: I. zařazení záměru do Územního plánu
II. politická podpora záměru

Realizátor: Soukromý subjekt ve spolupráci s městem Litoměřice – OSMM, 
ROZ

Doba realizace: 2007 - 2008
Odhad nákladů: Nefinanční opatření
Zdroje financování: o Nefinanční opatření
Vazba na další 
opatření:

C1.2  Zachování a rozvoj specifických sportovišť pro všechny 
věkové kategorie včetně potřebného zázemí a vytvoření  
systému dětských hřišť

P1.3  Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních 
podnikatelských záměrů

P3.2  Rozvoj kongresové turistiky ve městě
P5.1  Rozvoj turistického informačního systému
P5.5  Zpracování a realizace marketingové strategie rozvoje 

cestovního ruchu města Litoměřice

Strategický cíl P3: Rozvoj infrastruktury pro moderní formy cestovního ruchu

Opatření P3.7: Podpora rozvoje ubytovacích a stravovacích kapacit

Popis opatření: Kapacita ubytovacích a stravovacích zařízení je v době turistické 
sezóny  nedostatečná.  Nedostatečné  je  též  zastoupení  hotelů  
vyšších  standardů.  Cílem  opatření  je  tedy  podpořit  jejich  další  
rozvoj  s ohledem na rentabilitu  tohoto odvětví  i  mimo sezónu  a 
podpořit  rozšíření  nabídky  ubytovacích  služeb  nejvyšších 
standardů. 

Rozvojové aktivity: I. vytváření podmínek pro rozvoj a rozšíření ubytovacích a 
stravovacích kapacit

II. podpora vybudování ubytovacích kapacit vyšších 
standardů (jednání s provozovateli nadnárodních sítí  
hotelů) 

III. zřízení ubytovacích kapacit v rámci projektů města 
(Zimní stadion, Gotický hrad, atd.)

Realizátor: Soukromé subjekty za pomoci města Litoměřice – OSMM, OSBH, 
OS

Doba realizace: průběžně
Odhad nákladů: Dle projektů
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
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o Soukromé
Vazba na další 
opatření:

P1.3  Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních 
podnikatelských záměrů

P1.4  Nastavení systému pro hodnocení kvality turistických služeb
P2.1  Podpora instalace a provozu obč. zařízení na náměstí
P3.2  Rozvoj kongresové turistiky ve městě
P5.5  Zpracování a realizace marketingové strategie rozvoje 

cestovního ruchu města Litoměřice

Strategický cíl P3: Rozvoj infrastruktury pro moderní formy cestovního ruchu

Opatření P3.8: Zvýšení rekreačního využití příměstských lesů a turistických 
atraktivit v okolí města (Důl Richard, Varhošť)

Popis opatření: Smyslem opatření  je  rozšíření  využitelnosti  atraktivního  zázemí  
města pro moderní formy cestovního ruchu. 

Rozvojové aktivity: I. rozvoj myslivosti (mezinárodní spolupráce)
II. rozhledna Varhošť
III. Bílé stráně
IV. Radobýl
V. Mostná hora
VI. podpora nových a netradičních druhů rekreace

Realizátor: Soukromý subjekt
Klub českých turistů
Org. složka -  lesní hospodářství

Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: Není vyčíslena (dle příspěvků a potřeb)
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
o Soukromé

Vazba na další 
opatření:

C3.1  Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a 
vzájemné spolupráce NNO a kulturních zařízení na území  
města (grantový program města)

P1.3  Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních 
podnikatelských záměrů

P2.4  Podpora rozvoje nabídek rekreačních aktivit pro rodiny 
s dětmi

P5.5  Zpracování a realizace marketingové strategie rozvoje 
cestovního ruchu města Litoměřice

P5.6  Rozvoj partnerství v oblasti cestovního ruchu v regionu

Strategický cíl P4: Využití Labe pro CR

Opatření P4.1: Podpora výstavby přístaviště a kotvišť

Popis opatření: Cílem  opatření  je  vybudování  zázemí  pro  rekreační  plavbu  na 
dolním Labi na významné labsko – vltavské vodní cestě a zvýšit  
tak   zájem  o  vodní  turistiku.  Předmětem  realizace  bude 
vybudování  přístavní  zdi  s plovoucími  moly  a  zázemím  pro 
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posádky  plavidel,  tím  bude  možné  proplouvajícím  plavidlům 
Litoměřicemi nabídnout místo k zastavení a ukotvení.

Rozvojové aktivity: I. spolupráce města se soukromým subjektem, který zajistí  
vybudování zázemí (toalety, sprchy, možnost využít  
napojení plavidel na vodu a kanalizaci, možnost  
tankování PHM, občerstvení, kontejnery na odpadky) a  
kompletní infrastrukturu (příjezdové komunikace, 
chodníky, parkoviště, napojení lokality na inženýrské 
sítě)

II. podpora projektu Povodí Labe „Výstavba vývazišť a 
zázemí pro rekreační plavbu“

Realizátor: Povodí Labe 
Soukromý subjekt
Město Litoměřice – ROZ, KT, OŽP

Doba realizace: 2007 - 2009
- 

Odhad nákladů: Cca 4 mil. Kč
Zdroje financování: o Soukromé

o Státní (Povodí Labe)
Vazba na další 
opatření:

P1.3  Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních 
podnikatelských záměrů

P4.2  Úprava přístupových tras do centra města (značení,  
osvětlení,..)

P4.3  Oživení rekreační lodní dopravy na Labi
P5.5  Zpracování a realizace marketingové strategie rozvoje 

cestovního ruchu města Litoměřice

Strategický cíl P4: Využití Labe pro CR

Opatření P4.2: Úprava přístupových tras do centra města (značení, osvětlení, 
atd.)

Popis opatření: Cílem opatření je zajištění dopravní infrastruktury ve smyslu úprav  
a rekonstrukcí přístupových tras do centra města v návaznosti na 
rozvoj přístaviště.

Rozvojové aktivity: I. technické úpravy přístupových tras do centra města 
z prostoru přístaviště

Realizátor: Město Litoměřice – ROZ
Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: 5 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
Vazba na další 
opatření:

P4.1  Podpora výstavby přístaviště a kotvišť
P4.3  Oživení rekreační lodní dopravy na Labi
D1.1  Navržení komplexního řešení dopravního systému a údržby 

komunikací

Strategický cíl P4: Využití Labe pro CR

Opatření P4.3: Oživení rekreační lodní dopravy na Labi
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Popis opatření: Cílem opatření je využití polohy města na řece Labi a potenciálu  
řeky  pro  rozvoj  rekreační  lodní  dopravy.  Realizace  opatření  je 
založena na podpoře dílčích aktivit, které podpoří rozvoj rekreační  
lodní dopravy a zatraktivní Litoměřice jako jednu z cílových lokalit  
rekreačních plaveb.

Rozvojové aktivity: I. zajištění zázemí pro rekreační lodní dopravu
II. zajištění přístupu k atraktivitám města
III. zajištění volnočasových a kulturních aktivit a vyžití  

v blízkosti vodního toku
Realizátor: Město Litoměřice – KT, ROZ

Soukromé subjekty
Povodí Labe

Doba realizace: 2007 - 2009
Odhad nákladů: Dle charakteru podporovaných aktivit
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
o Soukromé

Vazba na další 
opatření:

P4.1  Podpora výstavby přístaviště a kotvišť
P4.2  Úprava přístupových tras do centra města (značení,  

osvětlení,..)
P5.1  Rozvoj turistického informačního systému
P5.2  Zkvalitnění informačních materiálů v cizích jazycích
P5.5  Zpracování a realizace marketingové strategie rozvoje 

cestovního ruchu města Litoměřice

Strategický cíl P5: Funkční marketing cestovního ruchu

Opatření P5.1: Rozvoj turistického informačního systému

Popis opatření: Z  důvodu  zatraktivnění  města  pro  turisty  a  jejich  cílenému 
nasměrování  k  žádaným turistickým cílům je  nutné zajistit  jejich 
dostatečnou  orientaci  ve  městě  se  zaměřením  na  kulturní 
památky, atraktivity a turistickou infrastrukturu.

Rozvojové aktivity: I. vytvoření turistického orientačního systému – cedule,  
směrové ukazatele a jejich efektivní rozmístění po 
městě

Realizátor: Město Litoměřice – ROZ, OS
Doba realizace: 2007 – 2009
Odhad nákladů: 2 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
o Soukromé

Vazba na další 
opatření:

P5.2  Zkvalitnění informačních materiálů v cizích jazycích
P5.3  Zkvalitnění lidských zdrojů v cestovním ruchu
P5.4  Vytvoření interaktivní mapy města a její umístění na 

internetových stránkách města
P5.5  Zpracování a realizace marketingové strategie rozvoje 

cestovního ruchu města Litoměřice
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Strategický cíl P5: Funkční marketing cestovního ruchu

Opatření P5.2: Zkvalitnění informačních materiálů v cizích jazycích

Popis opatření: K důkladnému marketingu v oblasti cestovního ruchu bezpochyby 
patří kvalitní cizojazyčné  informační materiály. Stávající nabídka 
těchto materiálů se jeví jako nedostatečná. 

Rozvojové aktivity: I. návrh, zpracování, tisk a distribuce cizojazyčných 
informačních a propagačních materiálů

Realizátor: Město Litoměřice – KT, OS
Soukromé subjekty

Doba realizace: 2007 – 2013
Odhad nákladů: 450 tis. Kč/rok
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
Vazba na další 
opatření:

C3.9  Vybudování funkčního informačního systému města o 
společenských a sportovních akcích

P5.1  Rozvoj turistického informačního systému
P5.3  Zkvalitnění lidských zdrojů v cestovním ruchu
P5.4  Vytvoření interaktivní mapy města a její umístění na 

internetových stránkách města
P5.5  Zpracování a realizace marketingové strategie rozvoje 

cestovního ruchu města Litoměřice
P5.6  Rozvoj partnerství v oblasti cestovního ruchu v regionu

Strategický cíl P5: Funkční marketing cestovního ruchu

Opatření P5.3: Zkvalitnění lidských zdrojů v cestovním ruchu

Popis opatření: Důležitou  součástí  fungujícího  turistického  průmyslu  je  dostatek 
kvalifikovaných  a  flexibilních  pracovníků.  Jedná  se  zejména  o 
v současnosti  nedostatečnou  jazykovou,  ale  i  odbornou 
vybavenost  personálu  ubytovacích  a  stravovacích  zařízení  a 
dalších subjektů,  který  přichází  do styku  s turisty  a návštěvníky 
města.

Rozvojové aktivity: I. vzdělávání zaměstnanců z oblasti CR – marketing CR, 
jazyky, hotelnictví, manažer CR, atd.

II. vytváření společných projektů zaměřených na 
zkvalitňování lidských zdrojů v oblasti CR

III. podpora vytváření pracovních míst v cestovním ruchu 
pro nezaměstnané (rekvalifikační programy)

Realizátor: soukromé subjekty
Město Litoměřice - KT

Doba realizace: 2007 - 2008
Odhad nákladů: 1 mil. Kč
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Zdroje financování: o Městský rozpočet
o Evropské fondy (OPLZaZ, OPV)
o Soukromé

Vazba na další 
opatření:

C2.6  Podpora projektů celoživotního vzdělávání
P1.2  Podpora vybudování centra podnikatelských služeb ve 

spolupráci s místními organizacemi (ÚP, OHK, SŽML)
P5.5  Zpracování a realizace marketingové strategie rozvoje 

cestovního ruchu města Litoměřice
P5.6  Rozvoj partnerství v oblasti cestovního ruchu v regionu

Strategický cíl P5: Funkční marketing cestovního ruchu

Opatření P5.4: Vytvoření interaktivní mapy města a její umístění na 
internetových stránkách města

Popis opatření: Pro  přilákání  a  jednodušší  orientaci  potenciálních  návštěvníků 
města  bude  v rámci  tohoto  opatření  za  pomoci  moderní 
technologie  vytvořena  interaktivní  mapa  města,  která  bude 
k dispozici na internetových stránkách města.

Rozvojové aktivity: I. vytvoření a umístění interaktivní mapy města na 
internetových stránkách města

Realizátor: Město Litoměřice – OS, KT, ROZ
Doba realizace: 2007 - 2008
Odhad nákladů: 500 tis. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
o Soukromé (inzerce, propagace)

Vazba na další 
opatření:

C3.9  Vybudování funkčního informačního systému města o 
společenských a sportovních akcích

P5.1  Rozvoj turistického informačního systému
P5.2  Zkvalitnění informačních materiálů v cizích jazycích
P5.5  Zpracování a realizace marketingové strategie rozvoje 

cestovního ruchu města Litoměřice

Strategický cíl P5: Funkční marketing cestovního ruchu

Opatření P5.5: Zpracování a realizace marketingové strategie rozvoje 
cestovního ruchu města Litoměřice

Popis opatření: Díky  množství  a  kvalitě  dochovaného  památkového  fondu 
soustředěného  v městské  památkové  rezervaci  se  jeví  cestovní 
ruch a turistika v Litoměřicích jako nejperspektivnější průmyslové 
odvětví. Aby mohlo toto odvětví dále prosperovat je potřeba zajistit  
jeho rozvoj koncepčně.  

Rozvojové aktivity: I. zpracování marketingové strategie rozvoje cestovního 
ruchu města Litoměřice

II. realizace marketingové strategie rozvoje cestovního 
ruchu města Litoměřice

Realizátor: Město Litoměřice – KT, ROZ
Doba realizace: 2007 - 2008
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Odhad nákladů: 300 tis. Kč (zpracování marketingové strategie)
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
Vazba na další 
opatření:

P1.1  Rozvoj vzájemné informovanosti – vybudování systému 
komunikace a zapojení OHK

P1.3  Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních 
podnikatelských záměrů

P1.4  Nastavení systému pro hodnocení kvality turistických služeb

Strategický cíl P5: Funkční marketing cestovního ruchu

Opatření P5.6: Rozvoj partnerství v oblasti cestovního ruchu v regionu

Popis opatření: Jedním  z možných  postupů  v rozvoji  cestovního  ruchu   je 
vytváření  partnerství  se  subjekty  s obdobným  zaměřením,  
vytváření  a  nabízení  společných  balíčků  služeb,  prezentací  na 
domácích i zahraničních trzích CR  apod. 

Rozvojové aktivity: I. hledání a rozvoj partnerství v CR v regionu (i se 
zahraničními partnery)

II. realizace společných projektů
III. vytváření nabídky společných balíčků turistických služeb

Realizátor: Město Litoměřice – KT, OS
Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: Nefinanční opatření
Zdroje financování: o Nefinanční opatření
Vazba na další 
opatření:

P1.1  Rozvoj vzájemné informovanosti – vybudování systému 
komunikace a zapojení OHK

P1.2  Podpora vybudování centra podnikatelských služeb ve 
spolupráci s místními organizacemi (ÚP, OHK, SŽML)

P1.3  Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních 
podnikatelských záměrů

P5.5  Zpracování a realizace marketingové strategie rozvoje 
cestovního ruchu města Litoměřice

Podrobná specifikace opatření kritické oblasti Bydlení a územní rozvoj
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Strategický cíl B1: Koncepční řešení a využití potenciálních rozvojových lokalit

Opatření B1.1: Podpora koncepčního využití Kasáren Dukelských hrdinů se 
zaměřením na: geotermální projekt, bydlení, občanskou 
vybavenost, služby, sportovní vyžití, chráněné dílny, atd.

Popis opatření: Areál  kasáren  obdobně  jako  v jiných  městech  ČR  v období  po 
listopadu 1989 zůstal prázdný a nevyužitý. Vzhledem k tomu, že se 
nabízí  díky  vhodné  poloze  ve  městě  možnost  využití  stávajících 
ploch a objektů, je uvažováno o úpravách pro bydlení, občanskou 
vybavenost,  služby  apod.  (viz  výše).  Město  se  tak  snaží  zabránit  
postupnému  zbytečnému  chátrání  a  zneužití  prostor  kriminálními 
živly 

Rozvojové aktivity: I. na základě výsledků provedeného průzkumu  realizace 
geotermálního projektu

II. zjištění zájmu o možnosti bydlení v těchto prostorách.
III. dle stavu objektů navrhnout jejich využití pro bydlení,  

občanskou vybavenost, služby, sportovní vyžití apod.
IV. zpracování konkrétních projektů na opravy objektů 

Realizátor: Město Litoměřice - (ROZ)
Doba realizace: Od 2007
Odhad nákladů: 6 mil. Kč (dokumentace) a dále dle projektu
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP, IOP, ROP)
Vazba na další 
opatření:

P1.3  Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních 
podnikatelských záměrů

B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu
S2.3  Podpora výstavby sociálních, startovacích bytů a azylového 

bydlení
Z2.1  Realizace geotermálního projektu

Strategický cíl B1: Koncepční řešení a využití potenciálních rozvojových lokalit

Opatření B1.2: Rozvoj výrobních ploch pro podnikatele

Popis opatření: Specifickým rysem Litoměřic je dominance nevýrobního sektoru a  
to  ze  70%.  V průběhu  posledního  desetiletí  zde  naopak  řada 
výrobních zařízení zanikla nebo přerušila svůj provoz. Z funkčního 
a  dispozičního  hlediska  je  vhodné  v plochách  smíšeného 
funkčního  využití  v centru  města  stabilizovat  především  drobná 
řemesla  a  služby.  V rámci  sídelního  útvaru  lze  vymezit  zóny  
s větším soustředěním závodů a provozoven.  

Rozvojové aktivity: I. vytipovat na základě nového územního plánu města 
vhodné lokality

II. dle dispozic vytipovaných zón vymezit zaměření  
potenciálních investorů – drobná výroba, provozovny,  
sklady, logistická centra apod.  

III. zainvestování základní infrastruktury
Realizátor: Město Litoměřice – ROZ

ve spolupráci s OHK a dalšími sdruženími podnikatelů
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Doba realizace: 2007 až 2009
Odhad nákladů: 50 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPPI)
Vazba na další 
opatření:

P1.2  Podpora vybudování centra podnikatelských služeb ve 
spolupráci s místními organizacemi (ÚP, OHK, SŽML)

P1.3  Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních 
podnikatelských záměrů

B1.3  Podpora obnovy brownfields města
B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu

Strategický cíl B1: Koncepční řešení a využití potenciálních rozvojových lokalit

Opatření B1.3: Podpora obnovy brownfields města

Popis opatření: Zánikem drobných provozoven a závodů  vznikají tzv. brownfields,  
tedy  opuštěné,  nevyužité  areály  a  objekty.  Cílem  opatření  je 
hledání východisek pro jejich využití ať již samotným městem, tak  
ve  spolupráci  s vlastníky,  pokud  je  tato  spolupráce  možná  
(vlastník  je  ochoten,  je  znám  a  dosažitelný).  Všechny  aktivity  
budou v souladu s nově schváleným Územním plánem města. 

Rozvojové aktivity: I. zmapování všech brownfields v katastru města
II. zmapování vlastnických vztahů k nim
III. zahájení jednání s vlastníky o možnostech jejich využití
IV. zpracování potřebné dokumentace
V. získání finančních prostředků na realizaci uvažovaných 

projektů
Realizátor: Město Litoměřice - ROZ
Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: V závislosti na stavu a způsobu využití
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP,OPPI, ROP)
Vazba na další 
opatření:

P1.1  Rozvoj vzájemné informovanosti – vybudování systému 
komunikace a zapojení OHK

P1.2  Podpora vybudování centra podnikatelských služeb ve 
spolupráci s místními organizacemi (ÚP, OHK, SŽML)

P1.3  Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních 
podnikatelských záměrů

B1.2  Rozvoj výrobních ploch pro podnikatele
B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu

Strategický cíl B1: Koncepční řešení a využití potenciálních rozvojových lokalit

Opatření B1.4: Příprava a realizace koncepčního využití Kasáren Pod 
Radobýlem

Popis opatření: Obdobným  způsobem  jako  je  uvažováno  s využitím  kasáren 
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Dukelských  hrdinů  by  mělo  být  využito  i  areálu  Kasáren  Pod 
Radobýlem

Rozvojové aktivity: I. zpracování koncepčního řešení využití areálu
II. zpracování potřebné dokumentace – projektová 

dokumentace, studie proveditelnosti, popř. další  
dokumenty, dokládané jako povinné přílohy při podávání 
žádostí o dotaci

III. realizace jednotlivých uvažovaných aktivit  
Realizátor: Město Litoměřice - ROZ
Doba realizace: 2010 - 2012
Odhad nákladů: Dle způsobu využití
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (IOP, ROP)
Vazba na další 
opatření:

P1.3  Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních 
podnikatelských záměrů

B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu
S2.3  Podpora výstavby sociálních, startovacích bytů a azylového 

bydlení

Strategický cíl B2: Rozvoj bydlení a zvýšení kvality života na sídlištích, 
v obytných zónách a v centru města

Opatření B2.1: Regenerace panelových sídlišť dle technického stavu

Popis opatření: Současná  sídliště  stejně  jako  v jiných  městech  ČR  vykazují  
značné  známky  dožívání  a  špatného technického  stavu  budov.  
Cílem opatření je posoudit stávající stav objektů v majetku města 
a  zajistit  s pomocí  k tomu  určených  dotačních  titulů  k  jejich  
regeneraci. 

Rozvojové aktivity: I. vytvoření koncepce oprav sídlišť v závislosti na jejich 
technickém stavu

II. zajištění potřebné dokumentace pro podání žádosti na 
revitalizaci

III. zajištění finančních prostředků na spoluúčast
IV. podání žádostí na dotace pro realizaci projektů

Realizátor: Město Litoměřice – ROZ
Doba realizace: probíhá již od 2006 
Odhad nákladů: 100 – 200 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy ( IOP)
o Státní (Program regenerace panelových sídlišť)

Vazba na další 
opatření:

P1.3  Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních 
podnikatelských záměrů

D1.3  Řešení nedostatku parkovacích míst  na sídlištích
B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu
Z3.1  Revitalizace, rozšiřování a rekonstrukce městských parků a 

ostatních ploch zeleně
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Z3.3  Rozvoj mobilní zeleně

Strategický cíl B2: Rozvoj bydlení a zvýšení kvality života na sídlištích, 
v obytných zónách a v centru města

Opatření B2.2: Revitalizace mezihradebního prostoru a Parkánu

Popis opatření: Předmětem zájmu tohoto opatření jsou prostory současné tržnice,  
kde se soustřeďují zejména vietnamské prodejní stánky. Stav této  
části města je velmi zanedbaný. Realizací opatření by mělo dojít  
k celkové obnově, modernizaci a opravám tohoto prostoru.  

Rozvojové aktivity: I. obnova, modernizace, opravy veřejného prostranství
Realizátor: Město Litoměřice - ROZ
Doba realizace: 2008 - 2013
Odhad nákladů: 20 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
Vazba na další 
opatření:

P1.3  Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních 
podnikatelských záměrů

Z3.1  Revitalizace, rozšiřování a rekonstrukce městských parků a 
ostatních ploch zeleně

Z3.3  Rozvoj mobilní zeleně

Strategický cíl B2: Rozvoj bydlení a zvýšení kvality života na sídlištích, 
v obytných zónách a v centru města

Opatření B2.3: Realizace projektu Park U Hvězdárny – SPLNĚNO 2009

Popis opatření: Záměrem  opatření  je  vybudování  odpočinkové  zóny  v lokalitě 
bezprostředně  navazující  na  historické centrum města.  Alespoň 
částečně  by  se  tak  vyřešila  absence  zelených  ploch  v centru 
města,  které  mohou  vytvářet  zázemí  pro  relaxaci  a  odpočinek 
návštěvníků města i místních obyvatel. Projektová dokumentace je  
již zpracovaná.

Rozvojové aktivity: I. dopracování potřebné projektové dokumentace
II. podání žádosti o dotaci
III. realizace projektu

Realizátor: Město Litoměřice – OŽP, ROZ
Doba realizace: 2007 - 2010
Odhad nákladů: 26 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP, Norské fondy)
o Nadace

Vazba na další 
opatření:

Z3.1  Revitalizace, rozšiřování a rekonstrukce městských parků a
         ostatních ploch zeleně
Z3.3  Rozvoj mobilní zeleně
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Strategický cíl B2: Rozvoj bydlení a zvýšení kvality života na sídlištích, 
v obytných zónách a v centru města

Opatření B2.4: Příprava ploch pro bydlení (Mířejovická stráň, lokalita sever A. 
Muchy, plochy za nemocnicí)

Popis opatření: Z hlediska rozvoje obyvatelstva a kvality života disponuje město  
Litoměřice  relativně  stabilním  demografickým  vývojem,  dobrou 
obytnou  hodnotou  území  a  atraktivními  lokalitami  pro  bydlení  i  
podnikání, kvalitní základní i vyšší občanskou vybaveností apod.  
Cílem opatření je využít těchto rozvojových předpokladů a připravit  
podmínky  pro  přípravu  ploch  k bydlení.  Vše  v souladu  s novým 
Územním plánem města. 

Rozvojové aktivity: I. příprava ploch, zejména jejich zasíťování (vody,  
kanalizace, elektřina, plyn)

II. nastavení smluvních podmínek pro potenciální zájemce 
o výstavbu především RD

III. spolupráce s budoucími obyvateli na úpravách 
veřejných prostranství a okolí nové výstavby

Realizátor: Město Litoměřice - ROZ
Doba realizace: V závislosti na schválení ÚP
Odhad nákladů: Cca 100 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Státní (MMR)
o Soukromé

Vazba na další 
opatření:

B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu
D1.1  Navržení komplexního řešení dopravního systému a údržby 

komunikací
D2.3  Optimalizace sítě MHD v závislosti na budoucím rozvoji  

města  
Z3.1  Revitalizace, rozšiřování a rekonstrukce městských parků a
         ostatních ploch zeleně
Z3.3  Rozvoj mobilní zeleně

Strategický cíl B2: Rozvoj bydlení a zvýšení kvality života na sídlištích, 
v obytných zónách a v centru města

Opatření B2.5: Revitalizace Tyršova náměstí

Popis opatření: Cílem  opatření  je  revitalizace  zanedbaného  technického  stavu 
Tyršova  náměstí,  která  spočívá  zejména  v  opravách  povrchu 
náměstí a obnovy mobiliáře

Rozvojové aktivity: I. zpracování analýzy technického stavu a odhad nákladů 
na jeho revitalizaci

II. zpracování projektové dokumentace pro realizaci  
projektu

III. zpracování povinné dokumentace coby příloh 
k případné žádosti o poskytnutí dotace na realizaci  
projektu

IV. podání žádosti o poskytnutí dotace
V. realizace projektu
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Realizátor: Město Litoměřice - ROZ
Doba realizace: 2008 - 2010
Odhad nákladů: 25 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
Vazba na další 
opatření:

Z3.1  Revitalizace, rozšiřování a rekonstrukce městských parků a 
ostatních ploch zeleně

Z3.3  Rozvoj mobilní zeleně

Strategický cíl B3: Protipovodňová opatření

Opatření B3.1: Vybudování protipovodňového valu Litoměřice – Želetice

Popis opatření: Poloha města v údolí  řeky Labe se ukázala v roce 2002 v době 
katastrofických záplav spíše  jako limitující  faktor pro jeho další  
rozvoj. Aby bylo zabráněno dalším materiálním ztrátám v případě 
živelných pohrom, je v rámci tohoto opatření navrženo vybudování 
protipovodňového  valu,  jehož  smyslem bude v co  největší  míře 
ochránit území před zaplavením při povodňových stavech na Labi  
a Ohři. 

Rozvojové aktivity: I. zpracování projektové dokumentace stavby v souladu 
s ÚP a přijatými protipovodňovými opatřeními

II. zpracování povinných příloh případné žádosti o 
spolufinancování realizace projektu

III. podání žádosti na realizaci projektu  
IV. realizace projektu

Realizátor: Město Litoměřice – ROZ, OŽP
Doba realizace: od 2007
Odhad nákladů: 10 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP)
Vazba na další 
opatření:

B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu
Z5.1  Rozšíření monitorování okamžitého průtoku řeky Labe a 

Ohře

Strategický cíl B3: Protipovodňová opatření

Opatření B3.2: Vybudování protipovodňových opatření Písečný ostrov

Popis opatření: Záměrem  opatření  je  v  maximální  možné  míře  snížit  ohrožení  
Písečného ostrova při vyšších stavech hladiny Labe a vytvořit tak  
podmínky pro další rozvoj  rekreačního využití této lokality. 

Rozvojové aktivity: I. zpracování projektové dokumentace stavby v souladu s ÚP 
a s přijatými protipovodňovými opatřeními

II. zpracování povinných příloh případné žádosti o 
spolufinancování realizace projektu

III. zajištění finančních prostředků na spolufinancování  
realizace projektu

IV. podání žádosti na realizaci projektu 
V. realizace projektu 
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Realizátor: Město Litoměřice – ROZ, OŽP
Doba realizace: od 2007
Odhad nákladů: 15 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP)
Vazba na další 
opatření:

B3.3  Vybudování mostku – přístup na Písečný ostrov
B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu
P4.2 Úprava přístupových tras do centra města (značení,  

osvětlení,..)
P4.3  Oživení rekreační lodní dopravy na Labi
Z5.1  Rozšíření monitorování okamžitého průtoku řeky Labe a 

Ohře

Strategický cíl B3: Protipovodňová opatření

Opatření B3.3: Vybudování mostku – přístup na Písečný ostrov, ochrana 
přístupu do areálu koupaliště

Popis opatření: Cílem opatření  je  zajistit  alternativu  k existujícímu napojení  tak,  
aby v případě povodní nebyl Písečný ostrov odříznut a byla zde  
zajištěna základní obslužnost v krizových situacích.

Rozvojové aktivity: I. návrh technického řešení mostku, zpracování  
projektové dokumentace stavby

II. příprava podkladů k podání žádosti na realizaci projektu
III. zajištění finančních prostředků na spolufinancování  

realizace projektu
IV. podání žádosti o dotaci
V. realizace projektu

Realizátor: Město Litoměřice - ROZ 
Doba realizace: 2007 - 2010
Odhad nákladů: 25 mil. Kč 
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP, ROP)
Vazba na další 
opatření:

B3.2  Vybudování protipovodňových opatření Písečný ostrov
B4.1  Naplňování zadání Návrhu územního plánu

 P4.2 Úprava přístupových tras do centra města (značení,  
osvětlení,..)

D1.1  Navržení komplexního řešení dopravního systému a údržby 
komunikací

Strategický cíl B4: Schválení nového Územního plánu

Opatření B4.1: Naplňování zadání Návrhu Územního plánu

Popis opatření: Při  vypracovávání  nového  Územního  plánu  dodržovat  veškeré 
návrhy obsažené v zadání k Návrhu Územního plánu.

Rozvojové aktivity: Při zpracování průzkumů a rozborů byly pro zpracování dalších fází  
územně plánovací dokumentace specifikovány zejména tyto okruhy 
problémů k řešení:

I. zachovat  a  chránit  kompoziční  vztahy, siluetu 
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zástavby  města, působnost stavebních a přírodních 
dominant, měřítko a charakter zástavby,

II. zachovat osy průhledů na kulturní a přírodní dominanty  
území,

III. zahrnout lokalitu „Za nemocnicí“ do plochy pro 
nízkopodlažní obytnou zástavbu,

IV. navrhnout nové plochy pro nízkopodlažní obytnou 
zástavbu,

V. revitalizace a humanizace celků prostorů sídlištní  
zástavby, zvýšení kvality prostředí a doplnění veřejné 
vybavenosti, 

VI. neumísťovat nové velkoplošné prodejny marketového 
typu,

VII. prověřit  využití  areálu  výstaviště  pro  kongresové 
centrum  a  doplnit  záchytným parkovištěm,

VIII. prověřit potřebu nových ubytovacích zařízení,
IX. prověřit možnost rozšíření území pro krátkodobou 

denní rekreaci, relaxaci a sport,
X. zhodnotit  a  nově  navrhnout  plochy  výroby, nově již 

ne jako průmyslovou výrobu, ale jako plochy 
podnikatelských aktivit a drobné výroby,

XI. sídelní  zeleň  provázat  s  plochami  pro  rekreaci,  
relaxaci  a  sport  a  plochy zeleně propojit do systému 
městské zeleně,

XII. v konceptu Územního plánu se zabývat problémovými 
lokalitami a řešit nevyužívané a devastované území 
jako jsou Lada pod starou nemocnicí, cvičiště Armády 
ČR u Labe a usedlost Veveří,

XIII. respektovat komunikace navazující  na dálnici D8 
včetně mostního napojení,

XIV. vyřešit uspořádání základního komunikačního skeletu 
města a jeho vazeb  na silniční skelet širšího území,

XV. zvážit možné doplnění komunikačního skeletu na území 
levého labského břehu o nové komunikační propojení 
procházející po jižním obvodu současně zastavěného 
území obce Mlékojedy k Želetické ulici,

XVI. navrhnout oblasti vhodné k výraznějšímu uplatnění 
prvků dopravního zklidnění,

XVII. rozvoj cyklistické a cykloturistické dopravy řešit  
v souladu se širšími vztahy,

XVIII. ověřit platnost a zapracovat již známé záměry z dosud 
platné ÚPD:
-nová železniční zastávka v prostoru pod nemocnicí,
-úpravy zvýšení traťové rychlosti a plynulosti provozu na 
trati č. 072,
-podchod pro pěší na trati č. 072 z předprostoru nádraží  
na Střelecký ostrov,

XIX. prověřit kapacitu všech technických sítí s ohledem na 
rozvojové nároky sídla,

XX. prověřit návrh záložního zdroje vody,
XXI. využít závěry Energetického generelu města Litoměřic  

(11/2005),
XXII. prověřit  záměr    alternativního    zdroje     tepla    v 

 prostoru   Jiříkových   kasáren s předpokládaným 
topným výkonem 50 MW,

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 8



Strategický plán rozvoje města Litoměřice – aktualizovaná verze 2008

XXIII. prověřit možnost plynofikace výtopny Kocanda, včetně 
připojení na plynovod,

XXIV. těžba štěrkopísků ve výhradním ložisku Želetice na 
levém břehu Ohře mezi Želeticemi a Terezínem.

Realizátor: Město Litoměřice – ROZ
Doba realizace: 2007 - 2009
Odhad nákladů: 1,5 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet
Vazba na další 
opatření:

Opatření B4.1  má přímou či nepřímou vazbu na většinu ostatních 
opatření.

Podrobná specifikace opatření kritické oblasti Doprava a technická 
infrastruktura
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Strategický cíl D1: Optimalizace vnitřního dopravního systému města

Opatření D1.1: Navržení komplexního řešení dopravního systému a údržby 
komunikací 

Popis opatření: Složitost  dopravního  systému  a  zejména  dopravního  značení  
vyplývá  zejména  ze  struktury  sídelního  útvaru  města  dané 
historickým  vývojem  města.  Je  zde  řada  úzkých  uliček  mezi  
historickými domy, které zpravidla pro svou malou kapacitu bývají  
jednosměrné. Složité je také dopravní značení ve městě, které by  
mělo být přehodnoceno a optimalizováno.

Rozvojové aktivity: I. analýza dopravního systému ve spolupráci s dopravní 
policií 

II. návrh na optimalizaci systému a značení
III. údržba a zlepšování technického stavu komunikací a 

chodníků ve městě včetně přechodů pro chodce
IV. zpracování ročních plánů údržby komunikací

Realizátor: Město Litoměřice – ODaSH, ROZ
Doba realizace: Od 2007
Odhad nákladů: 400 tis. Kč (investice dle potřeb)
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Státní (MDČR)
Vazba na další 
opatření:

 Opatření D1.1 má přímou vazbu na další opatření D1.2 - D3.2
Z3.2  Zavedení čištění ulic prostřednictvím kropících vozů a 

realizace automatických závlah v centru města

Strategický cíl D1: Optimalizace vnitřního dopravního systému města

Opatření D1.2: Řešení parkování v centru města

Popis opatření: Město  Litoměřice  se  jako  jiná  města  potýká  s nedostatkem 
parkovacích  míst.  Obtížná  je  také  situace  v centru  města  na 
Mírovém náměstí, které navíc nevyhovuje z technického hlediska, 
dochází  zde  vlivem  existence  podzemních  chodeb  k propadům 
kamenného  povrchu  náměstí.  Cílem  opatření  je  optimalizace  
parkování v centru města z hlediska potřeb obchodníků, obyvatel,  
ale i urbanistických a technických možností historického centra.

Rozvojové aktivity: I. v návaznosti na op. D1.1 vytipovat vhodná prostranství  
pro výstavbu parkovacích míst

II. vyhodnotit, zda by bylo možné využít i příp. podzemních 
či vícepodlažních parkovišť

III. v případě kladného stanoviska vytipování lokality  k 
jejich výstavbě.

IV. zpracování potřebné dokumentace
V. zajištění finančních prostředků
VI. zajištění vhodného dotačního titulu a příprava všech 

podkladů a dokumentace k žádosti o dotaci
VII. podání žádosti o dotaci

Realizátor: Město Litoměřice – ODaSH, ROZ
Doba realizace: 2007 - 2010
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Odhad nákladů: Dle způsobu zvoleného řešení od 10 do 50 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
Vazba na další 
opatření:

D1.1  Navržení komplexního řešení dopravního systému a údržby 
komunikací

B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu

Strategický cíl D1: Optimalizace vnitřního dopravního systému města

Opatření D1.3: Řešení nedostatku parkovacích míst  na sídlištích

Popis opatření: Nedostatek  parkovacích  míst  v sídlištní  zástavbě  je  problémem 
každého většího města, který je potřeba řešit vzhledem k nárůstu 
počtu  automobilů  u  obyvatel.  Parkovací  místa  by  neměla  být  
řešena na úkor zeleně, parků či dětských hřišť, jak tomu v mnoha 
případech  bývá.  Řešení  parkovacích  míst  na sídlištích  by mělo  
vycházet  ze  schválených  Programů  regenerace  panelového 
sídliště, pakliže je pro dané sídliště zpracován.

Rozvojové aktivity: I. v návaznosti na regeneraci sídlišť vyhodnotit možnosti  
vzniku nových parkovacích ploch

II. vyhodnocení možnosti výstavby patrových garáží  
v sídlištní zástavbě

III. zpracování projektu a potřebné dokumentace
IV. zajištění finančních prostředků z rozpočtu města
V. nalezení vhodného dotačního titulu(ů)
VI. zpracování žádosti a povinných příloh

Realizátor: Město Litoměřice – ODaSH, ROZ
Doba realizace: 2007 - 2010
Odhad nákladů: V návaznosti na opatření. B2.1
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (IOP)
o Státní (MMR)

Vazba na další 
opatření:

B2.1  Regenerace panelových sídlišť dle technického stavu
B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu

Strategický cíl D1: Optimalizace vnitřního dopravního systému města

Opatření D1.4: Preferování výstavby kruhových křižovatek ve městě

Popis opatření: Realizace tohoto opatření úzce souvisí s optimalizací dopravního 
systému ve městě. Kruhové objezdy, nahrazující v současné době 
„klasické“  křižovatky  v mnoha  městech,  mají  za  cíl  především 
urychlit  a  zjednodušit  plynulost  silničního  provozu  a  zpravidla 
nepřehledné nebo složité dopravní situace. Křižovatka u kulturního  
domu je velice frekventovaným uzlem, pro které by řešení formou 
kruhových objezdů mohlo znamenat znatelné zvýšení plynulosti i  
bezpečnosti  provozu.  Přebudování  ostatních křižovatek  by mělo  
vycházet z posouzení potřebnosti a efektivity této investice.

Rozvojové aktivity: I. výstavba kruhové křižovatky u Kulturního domu
II. posouzení vhodnosti ostatních křižovatek k jejich 
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přebudování na kruhové křižovatky
Realizátor: Město Litoměřice – ODaSH, ROZ
Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: Dle výsledků posouzení
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
Vazba na další 
opatření:

D1.1  Navržení komplexního řešení dopravního systému a údržby 
komunikací

D2.3  Optimalizace sítě MHD v závislosti na budoucím rozvoji  
města  

B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu

Strategický cíl D1: Optimalizace vnitřního dopravního systému města

Opatření D1.5: Obnova a rozšiřování pěších tras

Popis opatření: Pěší  doprava  patří  bezesporu  k šetrnému  způsobu  přepravy,  
nezatěžujícímu životní  prostředí. Jeho přidanou hodnotou je pak 
vědomí, že jsme něco udělali pro své zdraví. Pěší zóny, kde není  
povolen  vjezd  motorovým  vozidlům  jsou  navíc  pro  chodce 
mnohem bezpečnější z hlediska silničního provozu. Cílem tohoto 
opatření  je  tedy  obnovit  stávající  pěší  trasy  a  navrhnout  jejich 
rozšíření a optimalizaci.

Rozvojové aktivity: I. v návaznosti na optimalizaci dopravního systému 
navrhnout rozšíření pěších tras

II. zpracovat dokumentaci na opravy popř. vybudování  
nových pěších tras

III. zajištění finančních prostředků z rozpočtu města
IV. realizace výstavby či obnovy pěších tras

Realizátor: Město Llitoměřice – ODaSH, ROZ
Doba realizace: 2007 - 2010
Odhad nákladů: Cca 10 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
o Nadace

Vazba na další 
opatření:

D1.1  Navržení komplexního řešení dopravního systému a údržby 
komunikací

D1.6 Výstavby mimoúrovňových přechodů (ul. Mezibraní a horní  
nádraží ČD)

B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu

Strategický cíl D1: Optimalizace vnitřního dopravního systému města

Opatření D1.6: Výstavby mimoúrovňových přechodů (ul. Mezibraní a horní 
nádraží ČD)

Popis opatření: Hustota  silničního  provozu  v současnosti  zvyšuje  bezpečnostní  
riziko  pro  chodce  přecházející  frekventované  vozovky.  Cílem 
tohoto opatření je proto formou mimoúrovňových přechodů zajistit  
jejich  bezpečnost.  Jejich  vybudování  je  uvažováno  ve  výše 
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uvedených lokalitách.  Po úpravě dopravního systému ve městě  
(opatření D1.1)  je možné tyto lokality rozšířit o další.  

Rozvojové aktivity: I. zpracování projektové dokumentace pro realizaci  
projektu

II. zajištění finančních prostředků z rozpočtu města
III. zpracování žádosti o dotaci na realizaci projektu do 

vybraného dotačního titulu
IV. realizace výstavby mimoúrovňových přechodů

Realizátor: Město Litoměřice – ODaSH, ROZ
Doba realizace: 2010 a dále
Odhad nákladů: 10 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
Vazba na další 
opatření:

D1.1  Navržení komplexního řešení dopravního systému a údržby 
komunikací

D1.5  Obnova a rozšiřování pěších tras
D2.3  Optimalizace sítě MHD v závislosti na budoucím rozvoji  

města  
B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu

Strategický cíl D1: Optimalizace vnitřního dopravního systému města

Opatření D1.7: Zvýšení bezpečnosti přechodů a přejezdů na železniční trati 
Litoměřice – Lovosice

Popis opatření: Železniční  přechody  a  přejezdy  patří  v současnosti  dle  statistik  
dopravních  nehod  k velmi  častým  a  nejtragičtějším  místům 
dopravních  nehod.  Realizací  navrženého  opatření  se  zástupci  
města budou snažit o zlepšení situace v této oblasti.

Rozvojové aktivity: I. zpracovat analýzu a vyhodnocení současného stavu
II. zpracovat opatření pro zvýšení bezpečnosti

Realizátor: ČD ve spolupráci s Městem Litoměřice a Policií ČR
Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: 100 tis. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet
Vazba na další 
opatření:

D1.1  Navržení komplexního řešení dopravního systému a údržby 
komunikací

D1.6  Výstavby mimoúrovňových přechodů (ul. Mezibraní a horní 
nádraží ČD)

B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu

Strategický cíl D1: Optimalizace vnitřního dopravního systému města

Opatření D1.8: Podpora zřízení železniční zastávky u nemocnice

Popis opatření: V rámci tohoto opatření je uvažováno se zřízením nové železniční  
zastávky u nemocnice. Tento návrh bude muset projít  veřejným 
projednáním, neboť její umístění je v prostoru mezi  nemocnicí a  
sídlištěm.  Její  zřízení  musí  být  také  projednáno  s Českými 
drahami  
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Rozvojové aktivity: I. zpracování návrhu projektu na vybudování nové 
železniční zastávky u nemocnice

II. předložení návrhu k vyjádření Českým drahám
III. projednání návrhu s veřejností
IV. další postup dle výsledků jednání
V. participace na zpracování projektové dokumentace

Realizátor: České dráhy ve spolupráci s Městem Litoměřice 
Doba realizace: 2010 a dále
Odhad nákladů: 30 mil. Kč 
Zdroje financování: o Státní (ČD, MDČR)
Vazba na další 
opatření:

D1.1  Navržení komplexního řešení dopravního systému a údržby 
komunikací

B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu

Strategický cíl D2: Rozvoj ekologicky šetrné dopravy

Opatření D2.1: Návrh a vytvoření sítě cyklostezek v rámci vnitřního 
dopravního systému včetně rozvoje technického a 
informačního zázemí

Popis opatření: Cykloturistika patří mezi nejrozšířenější a nejprogresivnější oblast  
rozvoje cestovního ruchu. Město ji v tomto rozvojovém dokumentu 
bude  podporovat  nejen  v kritické  oblasti  týkající  se  cestovního 
ruchu,  ale  současně  v rámci  tohoto  opatření  chce  připravit  
podmínky pro rozvoj sítě cyklostezek v rámci vnitřního dopravního 
systému ve městě s plynulým napojením na cyklostezky v okolí.  
Cílem je, aby cyklotrasy vedly, pokud to bude možné, co nejméně 
po  vozovkách  určených  automobilové  dopravě  a  to  především 
z důvodů  bezpečnosti.   Spolu  s vytvořením  komplexní  sítě  
cyklostezek  souvisí  také  zajištění  potřebného  technického  a 
informačního  zázemí  pro  cyklisty.  Tímto  je  myšlena  instalace 
stojanů na kola na veřejných prostranstvích,  informační značení  
pro  cyklisty,  spolupráce  s obchodníky  při  instalaci  stojanů,  
certifikace, apod.)

Rozvojové aktivity: I. zpracování návrhu cyklotras v závislosti na novém 
řešení dopravního systému ve městě

II. propojení navržené sítě s vnějšími cyklotrasami
III. zpracování jednotlivých etap výstavby či úprav 

stávajících cyklotras ve městě
IV. příprava projektu, žádosti a povinné dokumentace
V. zajištění finančních prostředků z rozpočtu města
VI. postupná realizace dílčích projektů
VII. zajistit pro uživatele cyklostezek technické a informační 

zázemí
Realizátor: Město Litoměřice – ODaSH, ROZ
Doba realizace: 2007 – 2015
Odhad nákladů: 20 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
o Nadace
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Vazba na další 
opatření:

D1.1  Navržení komplexního řešení dopravního systému a údržby 
komunikací

P3.4  Propojení města se základními páteřními cyklostezkami 
Ústeckého kraje

C4.4  V rámci "Projektu Litoměřice - Zdravé město" podporovat 
akce zaměřené na iniciaci programů směřujících k prevenci  
a snížení počtu úrazů, nehod, patologických jevů

B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu

Strategický cíl D2: Rozvoj ekologicky šetrné dopravy

Opatření D2.2: Podpora vodní dopravy (spolupráce s Povodím Labe)

Popis opatření: Smyslem opatření je využít polohy města na řece Labi a podpořit  
využitelnost  vodní  dopravy  nejen  k nákladní  přepravě,  ale  také 
osobní  v souvislosti  s rozvojem  cestovního  ruchu.  Tento  druh 
dopravy  bude  podporován  zejména  ve  vztahu  k životnímu 
prostředí, neboť se řadí mezi ekologicky šetrný způsob dopravy.  

Rozvojové aktivity: I. zpracovat analýzu využitelnosti vodní dopravy a 
možnosti jejího dalšího rozvoje

II. v návaznosti na vyhodnocení analýzy zpracovat návrhy 
na rozšíření využitelnosti vodní dopravy

III. zpracovat konkrétní opatření – projekty 
Realizátor: Povodí Labe 

Město Litoměřice –ROZ, OŽP.
Potenciální zákazníci – firmy, podnikatelé apod.

Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: 300 tis. Kč studie (investice dle návrhů studie)
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
o Státní (MDČR, Povodí Labe a Ohře)

Vazba na další 
opatření:

P4.1  Podpora výstavby přístaviště a kotvišť
P4.2  Úprava přístupových tras do centra města (značení,  

osvětlení,..)
P4.3  Oživení rekreační lodní dopravy na Labi
P5.5  Zpracování a realizace marketingové strategie rozvoje 

cestovního ruchu města Litoměřice

Strategický cíl D2: Rozvoj ekologicky šetrné dopravy

Opatření D2.3: Optimalizace  sítě  MHD  v závislosti  na  budoucím  rozvojem 
města  

Popis opatření: Optimalizací  městské  hromadné  dopravy  včetně  regulace  její  
využitelnosti a vytíženosti dosáhnout lepšího stavu ovzduší. Cílem 
je omezení osobní automobilové dopravy zejména ve městě, která  
nejvíce  zatěžuje  životní  prostředí.  Dalším  cílem  je  v souvislosti  
s dalším rozvojem uvažovat o rozšíření tras MHD při potenciálním 
přibližování s Lovosicemi a dalšími okolními obcemi. 

Rozvojové aktivity: I. v návaznosti na ÚP, kde budou vyznačeny rozvojové 
lokality připravit návrhy rozšíření sítě MHD
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II. zjištěním současného stavu a využitelnosti MHD 
vypracovat studii optimalizace sítě MHD

III. pomoc při získání prostředků na nákup ekologických 
autobusů

Realizátor: Město Litoměřice – ODaSH, Provozovatel MHD
Doba realizace: 2008 - 2013
Odhad nákladů: V závislosti na zvoleném způsobu optimalizace
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (ROP)
o Soukromé (provozovatel MHD)

Vazba na další 
opatření:

D1.1  Navržení komplexního řešení dopravního systému a údržby 
komunikací

D3.1  Podpora dobudování II/247 přivaděč k průmyslovým zónám 
Prosmyky – Litoměřice (nový most)

D3.2  Realizace přeložky silnice I/15
B1.3  Rozvoj výrobních ploch pro podnikatele
B2.4  Příprava ploch pro bydlení (Mířejovická stráň, lokalita sever 

A. Muchy, plochy za nemocnicí)
B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu

 Z3.5  Rozšíření počtu EKOBUSŮ ve městě

Strategický cíl D3: Zlepšení dopravního napojení města

Opatření D3.1: Podpora dobudování II/247 přivaděč k průmyslovým zónám 
Prosmyky – Litoměřice (nový most)

Popis opatření: Jedním z předpokladů rozvoje města v oblasti infrastruktury, ale i  
v oblasti  ekonomického  rozvoje,  je  i  plánovaná  výstavba 
litoměřického  přivaděče  (přeložka  II/247),  která  zkvalitní  
dostupnost dálnice D8 a tím i dostupnost  hlavního města Prahy. 
Zároveň  realizací  této  přeložky  vznikne  lokalita  velmi  dobře 
dostupná i  z centra  města a obytných celků na severním okraji  
tohoto  západního  nástupního  prostoru  města.  Tím  podstatně  
vzroste jeho polohový potenciál.

Rozvojové aktivity: I. podpora dobudování přivaděče k průmyslovým zónám 
Prosmyky – Litoměřice

Realizátor: Krajský úřad Ústeckého kraje
Doba realizace: 2007- 2008
Odhad nákladů: Projekt v realizaci
Zdroje financování: o Fondy EU (SROP)
Vazba na další 
opatření:

D1.1  Navržení komplexního řešení dopravního systému a údržby 
komunikací

D2.3  Optimalizace sítě MHD v závislosti na budoucím rozvoji  
města 

B1.3  Rozvoj výrobních ploch pro podnikatele
B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu
Z3.5  Rozšíření počtu EKOBUSŮ ve městě
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Strategický cíl D3: Zlepšení dopravního napojení města

Opatření D3.2: Realizace přeložky silnice I/15

Popis opatření: Trasa silnice I/15 je jednou z páteřních komunikací procházející  
širším  územím  města  zhruba  ve  směru  západ  –  východ,  její  
současné  trasování  však  významným  způsobem  zatěžuje  
obyvatele  města  a  zároveň  dosti  komplikuje  dopravní  situaci  
v centrálních  zónách  města.  Přeložka  by  měla  vést  méně 
obydlenými lokalitami města paralelně s železničním tělesem.

Rozvojové aktivity: I. realizace přeložky silnice I/15
Realizátor: Ředitelství silnic a dálnic
Doba realizace: 2008 - 2010
Odhad nákladů: 700 – 800 mil. Kč
Zdroje financování: o Evropské fondy (OPŽP, ROP)

o Státní (SFRDI)
Vazba na další 
opatření:

D1.1  Navržení komplexního řešení dopravního systému a údržby 
komunikací

D2.3  Optimalizace sítě MHD v závislosti na budoucím rozvoji  
města 

B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu
Z3.5  Rozšíření počtu EKOBUSŮ ve městě
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Podrobná specifikace opatření kritické oblasti Životní prostředí

Strategický cíl Z1: Zvýšení osvěty a odpovědnosti obyvatel ve vztahu 
k životnímu prostředí

Opatření Z1.1: Podpora kooperace a společně plánovaných a realizovaných 
environmentálních vzdělávacích a osvětových programů pro 
děti, mládež a širokou veřejnost

Popis opatření: Vztah k  životnímu prostředí a jeho ochraně je vhodné pěstovat již  
od raného věku. Přísun informací a vzdělávání  v této oblasti  je 
náplní tohoto opatření.  Cílem je tedy podporovat takové aktivity,  
které povedou k podpoře environmentálního vzdělávání, vytváření  
osvětových programů pro děti, mládež i širokou veřejnost.    

Rozvojové aktivity: I. vytváření osvětových programů ve spolupráci s NNO 
v rámci projektu Litoměřice - Zdravé město a MA21.

II. podpora zařazení aktivit a programů do školních a 
zájmových činností dětí a mládeže 

Realizátor: Město Litoměřice – OŽP, ROZ, OŠKSaPP
NNO
Školy

Doba realizace: Každoročně
Odhad nákladů: 200 tis. Kč/rok (dle projektů)
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP, OPV)
o Státní (SFŽP)

Vazba na další 
opatření:

C3.8  Spolupráce NNO a města v rámci "Projektu Litoměřice -  
Zdravé město"

Z1.3  Podpora a rozvoj osvětových akcí celostátně 
podporovaných Národní sítí Zdravých měst ČR

Z1.4  Pravidelný monitoring ukazatelů udržitelného rozvoje a 
MA21

Strategický cíl Z1: Zvýšení osvěty a odpovědnosti obyvatel ve vztahu 
k životnímu prostředí

Opatření Z1.2: Podpora  záměru  přírodního  výukového  areálu  SEVER 
„botanické zahrady“

Popis opatření: Cílem  opatření  je  vybudování  přírodního  výukového  areálu  – 
botanické  zahrady  jednou  z nejvýznamnějších  neziskových 
organizací – Sever Litoměřice

Rozvojové aktivity: I. podpora uskutečnění záměru na vybudování výukového 
areálu

Realizátor: Sever Litoměřice za podpory Města Litoměřice – OŽP, OŠKSaPP
Doba realizace: 2007 - 2008
Odhad nákladů: Dle projektu
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP)
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o Státní (SFŽP)
Vazba na další 
opatření:

C3.8  Spolupráce NNO a města v rámci "Projektu Litoměřice -  
Zdravé město"

Z1.1  Podpora kooperace a společně plánovaných a 
realizovaných environmentálních vzdělávacích a osvětových 
programů pro děti, mládež a širokou veřejnost

Z1.3  Podpora a rozvoj osvětových akcí celostátně 
podporovaných Národní sítí Zdravých měst ČR

Strategický cíl Z1: Zvýšení osvěty a odpovědnosti obyvatel ve vztahu 
k životnímu prostředí

Opatření Z1.3: Podpora a rozvoj osvětových akcí celostátně podporovaných 
Národní sítí Zdravých měst ČR

Popis opatření: Město Litoměřice je součástí sítě Zdravých měst. V rámci tohoto 
členství  bude  podporovat  a  rozvíjet  osvětové  akce  celostátně 
podporovaných Národní sítí Zdravých měst. 

Rozvojové aktivity: I. podpora dalších aktivit v rámci projektu LZM
Realizátor: Město Litoměřice - OŽP, ROZ - Koordinátor projektu LZM  
Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: Dle potřeb
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP, OPV)
o Státní (SFŽP, MŠMT)

Vazba na další 
opatření:

C3.8  Spolupráce NNO a města v rámci "Projektu Litoměřice -  
Zdravé město"

Z1.2  Podpora záměru přírodního výukového areálu SEVER 
„botanické zahrady“

Z1.4  Pravidelný monitoring ukazatelů udržitelného rozvoje a 
MA21

Strategický cíl Z1: Zvýšení osvěty a odpovědnosti obyvatel ve vztahu 
k životnímu prostředí

Opatření Z1.4: Pravidelný monitoring ukazatelů udržitelného rozvoje a MA21

Popis opatření: Záměrem  opatření  je  ve  spolupráci  s Ústavem  pro  ekopolitiku 
zapojit  se  do  projektu,  v rámci  kterého  bude  sledována 
udržitelnost ekonomického a sociálního rozvoje města na základě  
vybraných indikátorů.

Rozvojové aktivity: I. zvolení indikátorů
II. personální zajištění monitoringu
III. monitoring zvolených indikátorů a jejich vyhodnocení

Realizátor: Městem Litoměřice – OŽP, ROZ ve spolupráci s Ústavem pro 
ekopolitiku

Doba realizace: 2007 – 2010
Odhad nákladů: Dle potřeb
Zdroje financování: o Městský rozpočet
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o Evropské fondy (OPŽP)
o Státní (SFŽP)

Vazba na další 
opatření:

C3.8  Spolupráce NNO a města v rámci "Projektu Litoměřice -  
Zdravé město"

Z1.1  Podpora kooperace a společně plánovaných a 
realizovaných environmentálních vzdělávacích a osvětových 
programů pro děti, mládež a širokou veřejnost

Strategický cíl Z2: Zvýšení podílu využívání alternativních zdrojů energie ve 
městě

Opatření Z2.1: Realizace geotermálního projektu

Popis opatření: Záměrem projektu je realizace pilotního projektu zaměřeného na 
využívání geotermální energie. Podstatou projektu je vybudování  
soustavy  hloubkových  vrtů  a  jejich  využívání  k energetickým 
dodávkám pro navazující projekty města (kasárna, lázně, vytápění 
veřejných objektů,...).

Rozvojové aktivity: I. zpracování feasibility studie
II. realizace projektu dle výsledku studie

Realizátor: Město Litoměřice – OŽP, ROZ
Doba realizace: 2006 – 2013
Odhad nákladů: 60 mil. Kč FS (1,25 mld. Kč vlastní realizace)
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP)
o Státní (SFŽP)
o Soukromé

Vazba na další 
opatření:

P3.5  Rozvoj lázeňské turistiky – v případě úspěšné realizace 
geotermálního projektu

B1.1  Podpora koncepčního využití Kasáren Dukelských hrdinů se 
zaměřením na : geotermální projekt, bydlení, občanská 
vybavenost, služby, sportovní vyžití, chráněné dílny, atd.

B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu
Z2.2  Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ve městě 

(solární energie, fotovoltaika a tepelná čerpadla)

Strategický cíl Z2: Zvýšení podílu využívání alternativních zdrojů energie ve 
městě

Opatření Z2.2: Podpora  využívání  obnovitelných  zdrojů  energie  ve  městě 
(solární energie, fotovoltaika a tepelná čerpadla)

Popis opatření: „Nový“  postoj  k ochraně  životního  prostředí  související  
s udržitelným rozvojem vede stále častěji k potřebám nalézat nové 
technologie a zdroje energie, které by byly k životnímu prostředí  
šetrné. Zásoby fosilních paliv nejsou neomezené a proto je nutné 
hledat jiné, pokud možno obnovitelné zdroje energie. Cílem tohoto 
opatření je tedy podpora využívání takovýchto zdrojů ve městě jak  
ve snaze zlepšit životní prostředí, tak v souvislosti se zaváděním 
principů udržitelnosti v rozvoji města. 

Rozvojové aktivity: I. zachování finanční podpory instalací zařízení pro 
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využívání obnovitelných zdrojů energie
II. založení NNO pro získávání prostředků na podporu 

alternativních zdrojů
III. rozvoj zahraničních partnerství

Realizátor: Město Litoměřice – OŽP
Doba realizace: Od 2007
Odhad nákladů: Dle aktuálních potřeb
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP)
o Státní (SFŽP)
o Soukromé

Vazba na další 
opatření:

Z2.1 Realizace geotermálního projektu
Z2.3 Participace při založení solární školy ve městě
Z2.6 Osvěta obyvatel v oblasti využívání alternativních zdrojů
         energie

Strategický cíl Z2: Zvýšení podílu využívání alternativních zdrojů energie ve 
městě

Opatření Z2.3: Participace při založení solární školy ve městě

Popis opatření: Cílem  opatření  je  rozšíření  nabídky  výuky  zdejší  Integrované 
střední  školy  týkající  se  využívání  solární  energie.  Jedná  se  o 
mezinárodní  projekt,  který  bude  realizovaný  ve  spolupráci  
s rakouskými partnery.

Rozvojové aktivity: I. podpora uzavření partnerské smlouvy s rakouským 
partnerem (Solarteur – evropské centrum pro 
obnovitelné zdroje energie)

Realizátor: ISŠ Litoměřice
Město Litoměřice – OŽP, OŠKSaPP

Doba realizace: 2007 - 2009
Odhad nákladů: Nefinanční opatření
Zdroje financování: o Krajský úřad ÚK

o Státní (MŠMT), 
o Soukromé (Solarteur)
o Evropské (OPŽP)

Vazba na další 
opatření:

C2.2 Spolupráce města se středními školami, učilišti a 
soukromými    školami

a Z2.2  Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ve městě 
(solární energie, fotovoltaika a tepelná čerpadla)

Z2.6 Osvěta obyvatel v oblasti využívání alternativních zdrojů
         energie

Strategický cíl Z2: Zvýšení podílu využívání alternativních zdrojů energie ve 
městě

Opatření Z2.4: Využívání biomasy na území města

Popis opatření: Dalším způsobem využívání alternativních zdrojů energie je využití  
biomasy na území města
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Rozvojové aktivity: I. výstavby malé teplárny na štěpku v areálu Technických 
služeb města

II. výstavby kompostárny na zpracování bioodpadu města  
III. výstavba třídírny komunálního odpadu  

Realizátor: Město Litoměřice – OŽP
Soukromý sektor (fa BEC)
PPP projekt

Doba realizace: 2007 - 2010
Odhad nákladů: cca 10 mil. Kč – ad) II

cca 5 mil. Kč - ad) III
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP)
o Státní (SFŽP)

Vazba na další 
opatření:

Z2.2  Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ve městě 
(solární energie, fotovoltaika a tepelná čerpadla)

Z4.1  Dopracování plánu odpadového hospodářství a odpadové 
strategie

Z4.3  Zavedení separace bioodpadu (bigbag, kompostárna)

Strategický cíl Z2: Zvýšení podílu využívání alternativních zdrojů energie ve 
městě

Opatření Z2.5: Podpora  vybudování  informačního  střediska  u  malé  vodní 
elektrárny Litoměřice

Popis opatření: Smyslem opatření je v případě vybudování malé vodní elektrárny 
na katastru města zpřístupnit provoz veřejnosti a prostřednictvím 
zde  zřízeného  informačního  střediska  informovat  o  přednostech 
využívání tohoto zdroje energie.

Rozvojové aktivity: I. vybudování informačního střediska u malé vodní  
elektrárny

II. proškolení personálu, který bude podávat odborné 
informace návštěvníkům infocentra

III. podpora provozu informačního střediska
Realizátor: Město Litoměřice – OŽP

NNO
Soukromé subjekty

Doba realizace: V návaznosti na výstavbu malé vodní elektrárny
Odhad nákladů: 500 tis. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP, ROP, OPV)
o Státní (SFŽP)

Vazba na další 
opatření:

Z2.2  Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ve městě 
(solární energie, fotovoltaika a tepelná čerpadla)

Z2.6 Osvěta obyvatel v oblasti využívání alternativních zdrojů
         energie
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Strategický cíl Z2: Zvýšení podílu využívání alternativních zdrojů energie ve 
městě

Opatření Z2.6: Osvěta  obyvatel  v oblasti  využívání  alternativních  zdrojů 
energie

Popis opatření: Cílem  opatření  je  formou  osvěty  a  informovanosti  obyvatel  
podporovat  využívání  k životnímu  prostředí  šetrných  zdrojů  
energie a přeorientování z používání fosilních paliv.

Rozvojové aktivity: I. výroba a šíření letáků s informacemi do domácností
II. pořádání různých akcí s touto tématikou
III. zapojení obyvatel do činností v rámci projektu Zdravé 

město se zaměřením na využívání alternativních zdrojů 
energie

IV. prezentace aktivit města, kde je využíváno alternativních 
zdrojů ve městě

Realizátor: Město Litoměřice – OŽP, ROZ
NNO

Doba realizace: Od 2007
Odhad nákladů: 100 tis. Kč/rok
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP, OPV)
o Státní (SFŽP)

Vazba na další 
opatření:

Z1.1  Podpora kooperace a společně plánovaných a 
realizovaných environmentálních vzdělávacích a osvětových 
programů pro děti, mládež a širokou veřejnost

Z1.3  Podpora a rozvoj osvětových akcí celostátně 
podporovaných Národní sítí Zdravých měst ČR

Z2.2  Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ve městě 
(solární energie, fotovoltaika a tepelná čerpadla)

Z2.5  Podpora vybudování informačního střediska u malé vodní 
elektrárny Litoměřice

Strategický cíl Z3: Zlepšení životního prostředí ve městě

Opatření Z3.1: Revitalizace,  rozšiřování  a  rekonstrukce městských parků a 
ostatních ploch zeleně

Popis opatření: Městská  zeleň  v Litoměřicích  tvoří  cca  65%  podíl  na  celkové 
zastavěné  ploše  města.  Má  nezaměnitelnou  a  nenahraditelnou 
funkci,  neboť  slouží  k odpočinku a každodenní  rekreaci,  dotváří  
architekturu  města  a  obytné  prostředí.  Městské  parky  jsou 
nejdůležitějším prvkem v tomto systému. Je zde řada rekreačně 
oddechových ploch, avšak v historické části  města je jich velice 
málo.
Cílem opatření je revitalizovat  a rekonstruovat městské parky a 
zajistit  tak  pro  obyvatele  oblasti  odpočinku  a  relaxace,  aniž  by  
museli opustit město. 

Rozvojové aktivity: I. analýza současného  stavu městských parků a veřejné 
zeleně
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II. na základě výsledků analýzy vytvořit koncepci postupné 
revitalizace a rekonstrukce městských parků a ploch 
zeleně dle jejich technického stavu

III. revitalizace, rozšiřování a rekonstrukce městských parků 
a ostatních ploch zeleně dle návrhů koncepce 

Realizátor: Město Litoměřice – OŽP, ROZ
Doba realizace: Od 2007
Odhad nákladů: Dle rozsahu a potřeb
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP, ROP, IOP)
o Státní (SFŽP)
o Nadace

Vazba na další 
opatření:

B2.1  Regenerace panelových sídlišť dle technického stavu     
B2.2  Revitalizace mezihradebního prostoru ulice Na Valech,  

Okružní a Klášterní
B2.3  Realizace projektu Park U Hvězdárny
B2.4  Příprava ploch pro bydlení (Mířejovická stráň, lokalita sever 

A. Muchy, plochy za nemocnicí)
Z3.3  Rozvoj mobilní zeleně

Strategický cíl Z3: Zlepšení životního prostředí ve městě

Opatření Z3.2: Zavedení  čištění  ulic  prostřednictvím  kropících  vozů  a 
realizace automatických závlah v centru města

Popis opatření: V rámci tohoto opatření je uvažováno s nákupem kropících vozů a 
instalací automatických závlah v centru města za účelem lepšího 
udržování čistoty a snížení prašnosti ve městě.

Rozvojové aktivity: I. nákup kropících vozů 
II. instalace závlah 

Realizátor: Město Litoměřice - OŽP
Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: 21 mil. Kč (16 mil. Kč kropící vozy, 5 mil. instalace závlah)
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP)
o Státní (SFŽP)

Vazba na další 
opatření:

Z3.1  Revitalizace, rozšiřování a rekonstrukce městských parků a 
ostatních ploch zeleně

D1.1  Navržení komplexního řešení dopravního systému a údržby 
komunikací

Strategický cíl Z3: Zlepšení životního prostředí ve městě

Opatření Z3.3: Rozvoj mobilní zeleně

Popis opatření: Mobilní  zeleň  je  využívána především na větších  prostranstvích 
jako jsou náměstí. Její funkce je především estetická

Rozvojové aktivity: I. nákup mobilních nádob na umístění zeleně
II. osázení nádob a údržba
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Realizátor: Město Litoměřice – OŽP
Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: Dle rozsahu
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP, ROP, IOP)
o Státní (SFŽP)
o Nadace

Vazba na další 
opatření:

Z3.1  Revitalizace, rozšiřování a rekonstrukce městských parků a 
ostatních ploch zeleně

B2.1  Regenerace panelových sídlišť dle technického stavu
B2.2  Revitalizace mezihradebního prostoru ulice Na Valech,  

Okružní a Klášterní
B2.3  Realizace projektu Park U Hvězdárny
B2.4  Příprava ploch pro bydlení (Mířejovická stráň, lokalita sever 

A. Muchy, plochy za nemocnicí)
B2.5  Revitalizace Tyršova náměstí

Strategický cíl Z3: Zlepšení životního prostředí ve městě

Opatření Z3.4: Podpora ekologizace provozu Lovochemie,  a.s.  a Glanzstoff 
Bohemia, a.s.

Popis opatření: Výrobní,  chemické a jiné závody jsou vždy  pro okolní  prostředí  
určitou  zátěží.  Ačkoliv  Litoměřice  neleží  v tradiční,  průmyslově 
znečištěné  oblasti,  je  jejich  životní  prostředí  (zejména  ovzduší)  
zatěžováno a ohrožováno nedalekými chemickými provozy. Cílem 
opatření  je  spolupracovat  s podniky  Glanzstoff  Bohemia  a.s.  a  
Lovochemie  a.s.,  které  je  možné  označit  za  hlavní  producenty 
znečištění ovzduší v oblasti,  na ekologizaci jejich provozů.

Rozvojové aktivity: I. město se bude podílet na zpracování programu na 
snížení emisí a imisí.

Realizátor: Fa Glanzstoff Bohemia, a.s., Město Litoměřice - OŽP
Lovochemie a.s.

Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: Nefinanční opatření
Zdroje financování: o Nefinanční opatření
Vazba na další 
opatření:

Z1.1 Podpora kooperace a společně plánovaných a realizovaných 
environmentálních vzdělávacích a osvětových programů pro 
děti, mládež a širokou veřejnost

Z1.3  Podpora a rozvoj osvětových akcí celostátně 
podporovaných Národní sítí Zdravých měst ČR

Z3.6  Rozšíření informačního systému  - internetem a 
prostřednictvím mobilních sítí (ovzduší, krizové řízení)

Strategický cíl Z3: Zlepšení životního prostředí ve městě

Opatření Z3.5: Rozšíření počtu EKOBUSŮ ve městě

Popis opatření: Opatření  souvisí  také  s optimalizací  sítě  MHD.  Provozem 
ekologicky  šetrných  autobusů  a  optimalizací  četnosti  jejich  
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provozu  by  mělo  dojít  k dalšímu  zlepšování  zejména  stavu 
ovzduší ve městě, především v nejfrekventovanějších částech. 

Rozvojové aktivity: I. spolupráce při přípravě projektu na nákup ekologických 
autobusů

II. podpora a finanční příspěvek
Realizátor: Město Litoměřice – OŽP, ODaSH

Provozovatel MHD
Doba realizace: 2007 – 2013
Odhad nákladů: 1 bus cca 5 mil. Kč (dle počtu pořízených vozů)
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP, ROP)
o Státní (SFŽP)
o Soukromé

Vazba na další 
opatření:

D1.1  Navržení komplexního řešení dopravního systému a údržby 
komunikací 

D2.3  Optimalizace sítě MHD v závislosti na budoucím rozvoji  
města  

Strategický cíl Z3: Zlepšení životního prostředí ve městě

Opatření Z3.6: Rozšíření  krizového  informačního  systému   -  internetem  a 
prostřednictvím mobilních sítí (ovzduší, krizové řízení)

Popis opatření: Zajistit  co  největší  informovanost  obyvatel  o  aktuálním  a 
dlouhodobém  stavu  životního  prostředí,  případných  hrozbách 
(úniky  látek  z chem.  továren,  krizové  řízení  apod.)  by  mělo 
rozšíření informačního systému. K rozšíření informačního systému 
je vhodné využít moderní informační technologie, jako je internet a 
mobilní síť.   

Rozvojové aktivity: I. zajistit zavedení informačních služeb o stavu životního 
prostředí prostřednictvím internetu a mobilních sítí

II. krizové řízení ve městě pomocí těchto technologií
Realizátor: Město Litoměřice – OS, OŽP
Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: Dle projektu
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (IOP)
o Státní (SFŽP)

Vazba na další 
opatření:

Z1.1  Podpora kooperace a společně plánovaných a 
realizovaných environmentálních vzdělávacích a osvětových 
programů pro děti, mládež a širokou veřejnost

Z1.3  Podpora a rozvoj osvětových akcí celostátně 
podporovaných Národní sítí Zdravých měst ČR

Z3.4  Podpora ekologizace provozu Lovochemie, a.s. a Glanzstoff  
Bohemia, a.s.

Z5.1  Rozšíření monitorování okamžitého průtoku řeky Labe a 
Ohře
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Strategický cíl Z3: Zlepšení životního prostředí ve městě

Opatření Z3.7: Zamezení otevření těžby štěrkopísku v Litoměřické kotlině

Popis opatření: Z důvodu ochrany poměrně dobrého stavu životního prostředí a 
okolí  města  budou  v rámci  tohoto  opatření  provedeny  takové 
kroky,  které  by  měly  zabránit  otevření  těžby  štěrkopísku  
v Litoměřické kotlině.  

Rozvojové aktivity: I. zavedení opatření zabraňujícímu těžbě již ve 
zpracovávaném Územním plánu města

Realizátor: Město Litoměřice – OŽP, ROZ, místostarosta 
Doba realizace: 2006 – 2013
Odhad nákladů: Nefinanční opatření
Zdroje financování: o Nefinanční opatření
Vazba na další 
opatření:

B4.1  Naplňování zadání Návrhu Územního plánu
Z1.1  Podpora kooperace a společně plánovaných a realizovaných 

environmentálních vzdělávacích a osvětových programů pro 
děti, mládež a širokou veřejnost

Z1.3  Podpora a rozvoj osvětových akcí celostátně podporovaných 
Národní sítí Zdravých měst ČR

Strategický cíl Z4: Zlepšení kvality separace odpadů

Opatření Z4.1: Dopracování a aktualizace odpadového hospodářství a 
odpadové strategie

Popis opatření: Záměrem  opatření  je  stávající  plán  odpadového  hospodářství  
aktualizovat  a  v rámci  toho  inovovat  přístup  k odpadovému 
hospodářství ve městě.

Rozvojové aktivity: I. dopracování a aktualizace odpadového hospodářství a  
odpadové strategie

II. inovace přístupu k nakládání s odpady ve městě
Realizátor: Město Litoměřice - OŽP
Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: 300 tis. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Státní (SFŽP)
o Evropské fondy (OPŽP)

Vazba na další 
opatření:

Z4.2  Rozšíření počtu kontejnerů na separovaný sběr a zavedení
          podzemních kontejnerů
Z4.3  Zavedení separace bioodpadu (bigbag, kompostárna)
Z4.4  Systémové řešení monitorování vzniku a rozšiřování  

černých skládek
Z4.5  Monitorování stanovišť velkoobjemových kontejnerů
Z4.6  Realizace propagačně osvětových akcí zaměřených na 

podporu separace odpadů
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Strategický cíl Z4: Zlepšení kvality separace odpadů

Opatření Z4.2: Rozšíření  počtu  kontejnerů  na  separovaný  sběr  a  zavedení 
podzemních kontejnerů

Popis opatření: Cílem  opatření  je  podpořit  separaci  odpadů  u  obyvatel  města 
prostřednictvím zvýšení počtu kontejnerových stání na separovaný 
sběr  ve  městě.  Za  účelem zvýšení  kvality  prostředí  v obytných 
lokalitách města je vhodné preferovat tzv. podzemní kontejnery.  
Rozmístění kontejnerů by měl předcházet průzkum, který umožní  
vytipovat místa, kde bude umístění kontejnerů účelné.

Rozvojové aktivity: I. provedení průzkumu na základě kterého dojde 
k vytipování lokalit pro umístění kontejnerů na 
separovaný odpad 

II. nákup kontejnerů na separovaný sběr
III. ve vybraných lokalitách instalovat podzemní kontejnery
IV. partnerství s ekologickými organizacemi 

Realizátor: Město Litoměřice – OŽP
Technické služby města Litoměřice 

Doba realizace: 2007 - 2010
Odhad nákladů: 15 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP)
o Státní (SFŽP)

Vazba na další 
opatření:

Z4.1  Dopracování plánu odpadového hospodářství a odpadové 
strategie

Z4.3  Zavedení separace bioodpadu (bigbag, kompostárna)
Z4.4  Systémové řešení monitorování vzniku a rozšiřování  

černých skládek
Z4.5  Monitorování stanovišť velkoobjemových kontejnerů
Z4.6  Realizace propagačně osvětových akcí zaměřených na 

podporu separace odpadů

Strategický cíl Z4: Zlepšení kvality separace odpadů

Opatření Z4.3: Zavedení separace bioodpadu (bigbag, kompostárna)

Popis opatření: Další oblastí,  kterou je v rámci  odpadového hospodářství  města 
nutné  posílit,  je  separace  a  sběr  bioodpadu.  Proces  nakládání  
s biodegradabilním  odpadem  je  složen  z procesu  separace 
bioodpadu  v domácnostech  a  firmách,  svoz  odpadu,  jeho 
skladování  a  následné  využívání.  Pro  město  resp.  technické 
služby  města  Litoměřice  to  znamená  zejména  nákup  nádob 
(bigbagů)  na  sběr  bioodpadu,  jejich  distribuce  do  domácností,  
zajištění svozu, vybudování kompostárny pro ukládání odpadu.

Rozvojové aktivity: I. zavedení separace bioodpadů (distribuce nádob na 
sběr)

II. vybudování kompostárny
III. využití produktů z kompostárny k dalším úpravám 

prostředí města (parky, zeleň, sady, lesy apod.)
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Realizátor: Město Litoměřice – OŽP
Technické služby města Litoměřice

Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: 20 mil. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP)
o Státní (SFŽP)
o Soukromé

Vazba na další 
opatření:

Z4.1  Dopracování plánu odpadového hospodářství a odpadové 
strategie

Z4.2  Rozšíření počtu kontejnerů na separovaný sběr a zavedení
          podzemních kontejnerů
Z4.4  Systémové řešení monitorování vzniku a rozšiřování černých 

skládek
Z4.5  Monitorování stanovišť velkoobjemových kontejnerů
Z4.6  Realizace propagačně osvětových akcí zaměřených na 

podporu separace odpadů

Strategický cíl Z4: Zlepšení kvality separace odpadů

Opatření Z4.4: Systémové řešení monitorování vzniku a rozšiřování černých 
skládek

Popis opatření: Problémem  města,  které  zatěžuje  a  znehodnocuje  životní  
prostředí  již  po  řadu  let,  jsou  černé  skládky.  Je  nutné  hledat  
možnosti, jak vznik černých skládek eliminovat. Cílem opatření je  
proto  podpořit  veškeré  aktivity,  které  vyřeší  problém  černých  
skládek. Jako jedno z nejúčelnějších řešení se jeví monitorování  
jejich vzniku.

Rozvojové aktivity: I. nákup a instalace kamerového systému
II. zvýšení informovanosti obyvatel o možných postizích

Realizátor: Město Litoměřice – OŽP, MP
Doba realizace: 2007 - 2010
Odhad nákladů: 500 tis. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP)
o Státní (SFŽP, MVČR)

Vazba na další 
opatření:

Z4.1  Dopracování plánu odpadového hospodářství a odpadové 
strategie

Z4.2  Rozšíření počtu kontejnerů na separovaný sběr a zavedení
          podzemních kontejnerů
Z4.5  Monitorování stanovišť velkoobjemových kontejnerů
Z4.6  Realizace propagačně osvětových akcí zaměřených na 

podporu separace odpadů

Strategický cíl Z4: Zlepšení kvality separace odpadů

Opatření Z4.5: Monitorování stanovišť velkoobjemových kontejnerů

Popis opatření: Dodržováním systému a zavedením monitorovacího kamerového 
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systému  zabránit  ukládání  odpadu  do  veřejných  kontejnerů  ze  
strany firem a dalšími producenty odpadu.

Rozvojové aktivity: I. zřízení monitorovacího systému u kontejnerových stání
Realizátor: Město Litoměřice – OŽP, MP
Doba realizace: 2007 - 2010
Odhad nákladů: 500 tis. Kč
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP)
o Státní (SFŽP, MVČR)

Vazba na další 
opatření:

Z4.1  Dopracování plánu odpadového hospodářství a odpadové 
strategie

Z4.2  Rozšíření počtu kontejnerů na separovaný sběr a zavedení
          podzemních kontejnerů
Z4.3  Zavedení separace bioodpadu (bigbag, kompostárna)
Z4.4  Systémové řešení monitorování vzniku a rozšiřování černých 

skládek
Z4.6  Realizace propagačně osvětových akcí zaměřených na 

podporu separace odpadů

Strategický cíl Z4: Zlepšení kvality separace odpadů

Opatření Z4.6: Realizace  propagačně  osvětových  akcí  zaměřených  na 
podporu separace odpadů

Popis opatření: Záměrem opatření je podpořit osvětové a motivační akce, mající  
za cíl  posílit  vztah obyvatel  k separaci  odpadů v domácnostech 
(papír, plast, sklo). 

Rozvojové aktivity: I. podpora organizování osvětových akcí
II. tisk a šíření letáků s informacemi přímo do domácností
III. informace a odkazy na webových stránkách města

Realizátor: Město Litoměřice - OŽP
Doba realizace: 2007 - 2013
Odhad nákladů: 50 tis. Kč/rok
Zdroje financování: o Městský rozpočet

o Evropské fondy (OPŽP, OPV)
o Státní (SFŽP, MŠMT)

Vazba na další 
opatření:

Z1.1 Podpora kooperace a společně plánovaných a realizovaných 
environmentálních vzdělávacích a osvětových programů pro 
děti, mládež a širokou veřejnost

Z1.3 Podpora a rozvoj osvětových akcí celostátně podporovaných 
Národní sítí Zdravých měst ČR

Strategický cíl Z5: Zvýšení ochrany města před povodněmi

Opatření Z5.1: Rozšíření monitorování okamžitého průtoku řeky Labe a Ohře

Popis opatření: V souladu s protipovodňovými opatřeními a ve snaze zabránit či  
značně omezit   další  katastrofální záplavy je předmětem tohoto  
opatření zajištění monitoringu průtočného profilu Labe.
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Rozvojové aktivity: I. jednání a uzavření smlouvy s Povodím Labe
Realizátor: Povodí Labe, Město Litoměřice - OŽP
Doba realizace: 2007 - 2010
Odhad nákladů: Dle informací Povodí Labe
Zdroje financování: Státní (Povodí Labe)
Vazba na další 
opatření:

B3.1  Vybudování protipovodňového valu Litoměřice – Želetice
B3.2  Vybudování protipovodňových opatření Písečný ostrov
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8. Monitorovací ukazatele
Monitorovací ukazatele vyjadřují měřitelné indikátory, na základě kterých je možné sledovat 
plnění Strategického plánu, efektivitu realizace dílčích opatření a úroveň synergického efektu 
podporovaných  aktivit.  Zvolené  ukazatele  by  měly  být  vyhodnocovány  a  výsledky 
monitoringu  předkládány Řídící  skupině,  Radě a  Zastupitelstvu  města.  Vyhodnocování  a 
porovnávání  ukazatelů  bude vypovídat  o celkovém vývoji  města  a o naplňování  zvolené 
strategie.  Pakliže  se  ukáže,  že  uvedené  monitorovací  ukazatele  se  nedaří  realizací 
zvolených  opatření  naplnit  či  změnit,  je  vhodné  uvažovat  o  změně  cesty  k naplnění 
Strategických cílů prostřednictvím aktualizace Strategického plánu. 

Strategické cíle stanovené v rámci prioritních oblastí:

Kritická oblast č. 1 Společenský rozvoj - C

Strategický cíl C1: Výstavba, obnova a rozšiřování sportovních a rekreačních ploch ve 
městě, podpora sportovních a rekreačních aktivit NNO

Monit. ukazatele: UC1.1 Zrekonstruovaný a dostavěný areál zimního stadionu
UC1.2 Počet specifických sportovišť pro děti a mládež
UC1.3 Podíl finančních prostředků z rozpočtu města na 
spolufinancování modernizace letního koupaliště
UC1.4 Zrekonstruovaný a zmodernizovaný plavecký bazén
UC1.5 Počet organizovaných volnočasových a rekreačních aktivit  
na Střeleckém a Písečném ostrově
UC1.6 Počet návštěvníků pořádaných akcí na obou ostrovech
UC1.7 Vybudovaná multifunkční sportovní hala
UC1.8 Vybudovaný městský stadion

Strategický cíl C2: Podpora a rozvoj školství

Monit. ukazatele: UC2.1 Počet zrekonstruovaných panelových základních a 
mateřských škol
UC2.2 Zpracovaná Koncepce rozvoje školství
UC2.3 Počet projektů podaných školami a jejich úspěšnost
UC2.4 Tělocvična pro Masarykovu základní školu
UC2.5 Počet podpořených projektů celoživotního vzdělávání

Strategický cíl C3: Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Monit. ukazatele: UC3.1 Počet akcí podpořených v rámci grantového systému
UC3.2 Zpracovaná koncepce využití Gotického hradu a její  
naplňování
UC3.3 Podepsaná smlouva o spolupráci s Biskupstvím
UC3.4 Počet podpořených společných projektů
UC3.5 Zpracovaná koncepce rozvoje Městských kulturních 
zařízení a její naplňování
UC3.6 Podíl finanční spoluúčasti na pořádání tradičních kulturních 
a společenských akcí a na tvorbě nových tradic
UC3.7 Zrekonstruovaný Dům kultury
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UC3.8 Počet podpořených projektů dle Dataplánu projektu 
Zdravých měst 
UC3.9 Optimalizovaný informační systém a vydávání pravidelného 
informačního periodika se začleněním NNO
UC3.10 Podíl finančních prostředků z rozpočtu města na podporu 
stávajících kulturních zařízení

Strategický cíl C4: Zvyšování bezpečnosti ve městě

Monit. ukazatele: UC4.1 Funkční kamerový systém ve městě
UC4.2 Počet pořádaných akcí v rámci projektu „Prevence 
kriminality na místní úrovni – partnerství“
UC4.3 Podíl finančních prostředků z rozpočtu města využitých na 
modernizaci dopravního hřiště a jeho zázemí včetně podpory 
vzdělávacích programů
UC4.4 Integrovaný bezpečnostní systém (IBS) včetně pultu 
centrální ochrany a komunikačních a informačních systémů
UC4.5 Počet podpořených akcí v rámci „Projektu Litoměřice – 
Zdravé město“ 
UC4.6 Cesty dětí do školy a zpět (ECI) 

Strategický cíl C5: Zkvalitňování služeb veřejné správy a rozvíjení mezinárodních 
partnerství města

Monit. ukazatele: UC5.1 Počet pořádaných vzdělávacích akcí pro zaměstnance MěÚ
UC5.2 Počet zúčastněných zaměstnanců dle odborů
UC5.3 Modernizace pracovního prostředí – nové programy,  
nábytek, technika, rekonstrukce budov apod.
UC5.4 anonymní dotazníkové šetření týkající se spokojenosti  
občanů s činností úředníků – zpětná vazba (tištěné, elektronické 
krátké dotazníky, které by byly volně k dispozici na úřadě či jeho 
www stránkách
UC5.5 Zrekonstruované budovy MěÚ, počet bezbariérových 
přístupů v nich, druhy zavedených alternativních zdrojů energie
UC5.6 Zhodnocení (v %) zvýšení absorpční kapacity města vlivem 
zlepšených personálních a technických podmínek 
UC5.7 Počet společných podpořených projektů s partnerskými 
městy
UC5.8 Získání certifikace CAF a ISO 9000

Kritická oblast č. 2 Sociální věci - S

Strategický cíl S1: Zvýšení informovanosti a podpora osvěty obyvatel o soc. službách 
a činnosti neziskového sektoru

Monit. ukazatele: US1.1 Počet subjektů zapojených do komunikačního systému 
sociálních služeb
US1.2 Aktualizovaný Katalog sociálních služeb
US1.3 Zpracovaná Koncepce informačního systému v oblasti  
sociálních služeb
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Strategický cíl S2: Zajištění dostatku sociálního bydlení, chráněného bydlení a 
startovacích bytů a omezení bariér života ve městě pro 
handicapované obyvatele

Monit. ukazatele: US2.1 Nový Domov důchodců
US2.2 Počet nově vybudovaných bezbariérových přístupů a tras
US2.3 Počet vytvořených sociálních, startovacích bytů a azylového 
bydlení

Strategický cíl S3: Podpora činností a rozšiřování nabídky činností neziskových 
organizací v souladu s cíli Komunitního plánu sociálních služeb a 
Plánu zdraví

Monit. ukazatele: US3.1 Počet projektů se zaměřením na snížení nezaměstnanosti
US3.2 Počet dobrovolníků na úseku sociálních služeb
US3.3 Počet zrealizovaných mezisektorových projektů v oblasti  
sociálních služeb

Strategický cíl S4:   Aktualizace a naplňování cílů Komunitního plánu sociálních služeb 
a Plánu zdraví a kvality života

Monit. ukazatele: US4.1 Naplňování cílů Komunitního plánu, pravidelná aktualizace
US4.2 Počet realizovaných akcí v rámci programu „Plán zdraví a 
kvality života“
US 4.3 Počet ambulantních a lůžkových zařízení po provedení 
optimalizace jejich dostupnosti

Kritická oblast č. 3 Podnikání a cestovní ruch - P

Strategický cíl P1: Zvýšení vzájemné spolupráce mezi městem a podnikateli

Monit. ukazatele: UP1.1 Funkční systém komunikace a informovanosti
UP1.2 Vybudované centrum podnikatelských služeb
UP1.3 Zpracovaný akční plán rozvoje příležitostí a pobídek pro 
podnikání v Litoměřicích
UP1.4 Zavedený systém hodnocení kvality poskytovaných 
turistických služeb – počet udělených certifikací turistickým 
zařízením

Strategický cíl P2: Oživení historického centra města pro cestovní ruch

Monit. ukazatele: UP2.1 Zřízení obč. zařízení na náměstí
UP2.2 Realizace projektu inovace podzemní prohlídkové trasy
UP2.3 Zpřístupněné sakrální stavby pro turisty
UP2.4 Počet nabídek rekreačních aktivit pro rodiny s dětmi
UP2.5 Realizované aktivity v rámci Programu regenerace MPR

Strategický cíl P3: Rozvoj infrastruktury pro moderní formy cestovního ruchu

Monit. ukazatele: UP3.1 Realizovaný projekt „Svatostánek českého vinařství“
UP3.2 Počet vytvořených tzv. kongresových center a jejich 
využitelnost (v %)
UP3.3 Nové prostory pro rekreační a volnočasové aktivity na 

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1



Strategický plán rozvoje města Litoměřice – aktualizovaná verze 2008

Střeleckém a Písečném ostrově
UP3.4 Počet km vybudovaných nových cyklostezek propojených 
s páteřními trasami ÚK
UP3.5 Realizace projektů v oblasti lázeňské turistiky v návaznosti  
na realizovaný geotermální projekt
UP3.6 Rozšířené golfové hřiště v Terezínské kotlině na základě 
ÚP
UP3.7 Počet zkapacitněných ubytovacích a stravovacích zařízení  
vyšších standardů 

Strategický cíl P4: Využití Labe pro CR

Monit. ukazatele: UP4.1 Vybudované přístaviště a kotviště
UP4.2 Počet (v km) přístupových tras centra města
UP4.3 Počet rekreačních vodních plavidel (na základě vytvořených 
podmínek)

Strategický cíl P5: Funkční marketing cestovního ruchu

Monit. ukazatele: UP5.1 Vytvořený turistický orientační systém
UP5.2 počet zpracovaných a distribuovaných propagačních 
cizojazyčných materiálů
UP5.3 Počet realizovaných projektů na zvýšení kvalifikace 
zaměstnanců v CR
UP5.4 Vytvořená interaktivní mapa na stránkách města
UP5.5 Zpracovaná Marketingová strategie rozvoje CR města 
Litoměřice, monitoring jejího naplňování - realizované aktivity
UP5.6 Počet nových partnerů v regionu z oblasti CR a počet 
společných projektů

Kritická oblast č. 4 Bydlení a územní rozvoj – B

Strategický cíl B1: Koncepční řešení a využití potenciálních rozvojových lokalit

Monit. ukazatele: UB1.1 Realizované projekty – prostory k bydlení, občanská 
vybavenost, sportovní vyžití, služby
UB1.2 Prohlášení mrazíren kulturní památkou – naplňování návrhů 
jejich využití (dtto UB1.1)
UB1.3 Počet (v km2) zainvestovaných ploch pro podnikatele
UB1.4 Zpracování koncepčního dokumentu využití kasáren Pod 
Radobýlem a realizace dílčích projektů (viz UB1.1)
UB1.5 Počet obnovených a využitých brownfields města

Strategický cíl B2: Rozvoj bydlení a zvýšení kvality života na sídlištích, v obytných 
zónách a v centru města

Monit. ukazatele: UB2.1 Počet regenerovaných budov v panelových sídlištích
UB2.2 Revitalizovaný mezihradební prostor
UB2.3 Realizovaný projekt Park U Hvězdárny
UB2.4 Počet (v km2) zainvestovaných ploch pro bydlení
UB2.5 Revitalizované Tyršovo náměstí
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Strategický cíl B3: Protipovodňová opatření

Monit. ukazatele: UB3.1 Vybudovaný protipovodňový val Litoměřice - Želetice
UB3.2 Vybudovaná protipovodňová opatření na Střeleckém 
ostrově
UB3.3 Mostek na Písečný ostrov

Strategický cíl B4: Schválení nového Územního plánu

Monit. ukazatele: UB4.1 Naplňování zadání ÚP

Kritická oblast č. 5 Doprava a technická infrastruktura - D

Strategický cíl D1: Optimalizace vnitřního dopravního systému města

Monit. ukazatele: UD1.1 Vyřešený dopravní systém ve městě a systém údržby 
komunikací
UD1.2 Nová parkovací místa v centru města (v návaznosti na 
D1.1)
UD1.3 Počet nových parkovacích míst na sídlištích
UD1.4 Kruhová křižovatka u Kulturního domu
UD1.5 Počet (v m popř. km) obnovených či rozšířených pěších tras
UD1.6 Mimoúrovňové přechody (ul. Mezibraní a horní nádraží ČD)
UD1.7 Zpracovaná analýza a z ní vyplývající opatření pro zajištění  
bezpečnosti na přechodech a přejezdech žel. trati Litoměřice -  
Lovosice
UD1.8 Železniční zastávka u nemocnice

Strategický cíl D2: Rozvoj ekologicky šetrné dopravy

Monit. ukazatele: UD2.1 Návrh a počet realizovaných cyklotras (v km) v návaznosti  
na nový dopravní systém ve městě
UD2.2  Počet realizovaných projektů na podporu vodní dopravy
UD2.3 Zpracovaný dokument optimalizace sítě MHD v návaznosti  
na rozvoj města

Strategický cíl D3: Zlepšení dopravního napojení města

Monit. ukazatele: UD3.1 Dobudovaný přivaděč II/247 k průmyslovým zónám 
Prosmyky - Litoměřice
UD3.2 Přeložka silnice I/15

Kritická oblast č. 6 Životní prostředí - Z

Strategický cíl Z1: Zvýšení osvěty a odpovědnosti obyvatel ve vztahu k životnímu 
prostředí

Monit. ukazatele: UZ1.1 Počet realizovaných programů a aktivit v rámci projektu 
Litoměřice – Zdravé město a Agenda 21, počet účastníků/rok 
UZ1.2 Vybudování botanické zahrady
UZ1.3 Pravidelný monitoring ukazatelů udržitelného rozvoje a 
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MA21

Strategický cíl Z2: Zvýšení podílu využívání alternativních zdrojů energie ve městě

Monit. ukazatele: UZ2.1 Realizovaný geotermální projekt
UZ2.2 Podíl objektů využívajících alternativních zdrojů energie
UZ2.3 Realizovaný mezinárodní projekt „solární školy“
UZ2.4 Vybudované infocentrum u malé vodní elektrárny (v případě 
jejího vybudování)
UZ2.5 Počet propagačních materiálů a doprovodných osvětových 
akcí/rok na téma alternativní zdroj energie (pro širokou veřejnost)

Strategický cíl Z3: Zlepšení životního prostředí ve městě

Monit. ukazatele: UZ3.1 Počet (m2) revitalizovaných, zrekonstruovaných a 
rozšířených městských parků
UZ3.2 Počet zakoupených kropicích vozů a instalovaných závlah
UZ3.3 Počet rozmístěné mobilní zeleně
UZ3.4 Podíl města na realizaci programu na snížení emisí a imisí  
provozů Lovochemie, a.s. a Glanzstoff Bohemia, a.s.
UZ3.5 Počet nově nakoupených Ekobusů uvedených do provozu 
UZ3.5 Rozšířený krizový informační systém (internet, mobilní síť)
UZ3.6 Zapracované opatření o zamezení otevření těžby 
štěrkopísku v Litoměřické kotlině v ÚP

Strategický cíl Z4: Zlepšení kvality separace odpadů

Monit. ukazatele: UZ4.1 Aktualizovaný POH, zavedené inovace do oblasti nakládání 
s odpady
UZ4.2 Počet nových kontejnerů na separovaný sběr, počet 
podzemních kontejnerů
UZ4.3 Podíl bioodpadu na celkovém množství produkovaných 
odpadů (v %)
UZ4.4 Instalovaný kamerový systém pro potřeby zabraňování 
vzniku černých skládek, počet osvětových aktivit (letáky, internet,  
tel.linky apod.) pro zvýšení informovanosti obyvatel o možnostech 
odkládání odpadu
UZ4.5 Počet realizovaných osvětových a motivačních akcí

Strategický cíl Z5: Zvýšení ochrany města před povodněmi

Monit. ukazatele: UZ5.1 Rozšířený monitoring okamžitého průtoku Labe a Ohře
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9. Implementace

Vytvořením  Strategického  plánu  naplní  Město  Litoměřice  princip  programování,  který  je 
vyžadován  při  využívání  dotací  z veřejných  rozpočtů  (převzato  z regionální  politiky  EU). 
Tento princip zdůrazňuje zejména integrovaný (víceoborový) přístup k rozvoji města. Proces 
postupného  uskutečňování  návrhů  Strategického  plánu  se  nazývá  „implementace“. 
Implementace je složitým procesem, jehož funkčnost je závislá na:

• politické vůli a vstřícnosti představitelů samosprávy k potřebám města,
• kvalitě systému na přípravu a realizaci projektů (pravidel),
• organizační struktuře a kvalitě výkonné jednotky,
• komunikaci, osvětě a propagaci,
• kontrolním mechanismu,
• zpětné vazbě,
• dalších specifických aspektech.

Schematicky lze implementační proces znázornit takto:
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V následující  části  je  stručně navrženo institucionální  zabezpečení  a  jeho hlavní  úkoly  a 
odpovědnost,  implementační  cyklus,  způsob  financování,  monitorování  implementace  a 
komunikace s okolím. 

9.1  Institucionální zabezpečení

Implementace  Strategického  plánu  by  měla  maximálně  využívat  existující  organizační 
struktury a institucionálního rámce. Není nutné a ani vhodné zakládat  orgány či instituce 
nové, sloužící pouze tomuto účelu. Funkci  implementační skupiny by tak v rámci města 
měla plnit již fungující Řídící skupina pro zpracování Strategického plánu. Ta bude zastávat 
úlohu řídící jednotky s následující odpovědností:

• Řídit svoji činnost podle zpracovaného Strategického plánu.
• Zpracovat roční plány realizace Strategického plánu dle kritických oblastí, strategických 

cílů a opatření (tzv. Akční plán).
• Zpracovat komplexní pravidla pro práci s náměty na rozvojové projekty a již připravenými 

projekty  (sběr,  roztřídění  dle  kritických oblastí,  strategických  cílů  a  opatření,  iniciace, 
vyhlašování  soutěží,  hodnocení,  výběr,  schvalování,  zpracování  projektové 
dokumentace,  výběrové  řízení  pro  realizaci  projektu,  vlastní  realizace,  kontrolní 
mechanismus, monitorování, závěrečné hodnocení atd.).

• Komunikovat s rozhodujícími partnery v regionu, kteří se přihlásí ke spoluodpovědnosti 
za rozvoj města a regionu (podniky, státní úřady, neziskové organizace, ...).

• Koordinovat všechny partnery v rozvojovém procesu.

Implementační  skupina bude skupinou se zvláštním posláním a pověřením pro postupné 
uskutečňování závěrů a návrhů Strategického plánu. Bude řídící a koordinační složkou, která 
bude navrhovat pravidla, dohlížet nad jejich dodržováním a kontrolovat realizaci projektu. 
Implementační skupina bude odborným orgánem města pro jeho systematický rozvoj.

Výkonnou složkou implementační skupiny bude Manažer rozvoje města. Tuto funkci by měl 
převzít  zaměstnanec  městského  úřadu.  Předpokladem  pro  fungování  managementu 
Strategického  plánu  je  přesné  stanovení  kompetencí  Implementační  skupiny  k výkonné 
jednotce – Manažerovi rozvoje města.

9.2  Financování rozvoje

Financování projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém rozvojovém procesu. 
Praxe  a  zkušenosti  však  ukazují,  že  významnější  je  promyšlenost  a  funkčnost  celého 
systému a jeho personální zabezpečení. Pokud není zaveden průhledný systém, obsazený 
kvalitními  pracovníky,  bývá nakládání  s veřejnými  finančními  prostředky  často  kritizováno 
nebo zpochybňováno a účelnost a efektivita jejich použití pak předmětem diskusí a konfliktů.

V období zahájení realizace se nahromadí obrovské množství problémů, které by se měly 
řešit. Bude důležité zjistit, co je řešitelné lidskými, finančními i jinými zdroji uvnitř (v rámci 
města), k čemu bude třeba požádat o pomoc nebo podporu krajskou samosprávu, podniky, 
neziskové organizace, vládu ČR apod., co není z různých důvodů v současnosti řešitelné a 
co se  musí  připravovat  dlouhodobě (změnou zákona,  životního  stylu,  zvýšením vzdělání 
apod.).  V případě,  že  nebude  proveden  takovýto  rozbor  a  určeny  priority,  může  dojít 
k zahlcení a odrazení od realizace Strategického plánu.  

U  většiny  podporovaných  projektů  se  předpokládá  sdružené financování  schválených 
rozvojových projektů. Iniciační finanční částkou budou většinou vlastní prostředky z rozpočtu 
subjektů realizujících projekt, ve většině případů tedy z rozpočtu města. Předpokládá se, že 
bude,  dle  dosavadní  praxe  v obcích,  vytvořen  fond (Fond  rozvoje  města  Litoměřice), 
ze kterého  bude jednak  financována  projektová  příprava a  jednak  realizace vybraných 
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projektů. O spolufinancování se budou realizátoři ucházet z veřejných rozpočtů (kraj, stát a 
zejména EU).

Tím  bude  naplňován  princip  doplňkovosti „adicionality“,  což  znamená,  že  prostředky 
vynakládané z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv nahrazovat 
vlastní a místní finanční prostředky vynakládané na rozvoj města a regionu.

Doporučenou zásadou pro rozvoj každého regionu je  princip koncentrace, který navrhuje 
cílené  soustředění  finančních  prostředků  jen  pro  nejproblémovější  oblasti  rozvoje,  aby 
nedocházelo k jejich rozmělňování do velkého množství malých projektů do různých oblastí.

Jednotlivá opatření Strategického plánu tak, jak jsou popsána pro příslušné kritické oblasti, 
jsou  vzájemně  provázána  a  při  jejich  realizaci  musí  být  s touto  skutečností  počítáno. 
Strategický plán je celek, který přinese výsledný očekávaný efekt pouze v případě, budou-li 
rozhodující instituce i vlivní jednotlivci v rámci města a regionu spolupracovat a svoje dílčí 
činnosti vzájemně propojovat a podporovat. Koordinace činností bude významnou součástí 
procesu.

9.3  Postup realizace (cyklus implementace)

Cyklus  implementace  Strategického plánu se skládá ze tří  základních částí  –  přípravné, 
návrhu  Akčního  plánu  a  realizační.  V přípravné  fázi  je  cílem  průběžně  aktualizovat  tzv. 
zásobník  projektů.  Ve  fázi  návrhu  Akčního  plánu  jsou  vybrané  projekty  ze  zásobníku 
navrženy do Akčního (prováděcího plánu),  tzn.  že se jedná  o projekty navržené k určité 
formě podpory ze strany města ve stanoveném období. Způsoby podpory projektů ze strany 
městské  samosprávy jsou uvedeny v bodě č.  4  implementačního  cyklu.  V realizační  fázi 
rozhodne nejvyšší  politický orgán městské samosprávy (zastupitelstvo)  o schválení,  příp. 
neschválení projektů obsažených v akčním plánu. Schválené projekty jsou  poté realizovány 
za určité formy podpory města. Celý implementační cyklus uzavírá monitoring projektů.

Postupové kroky jednotlivých fází implementačního cyklu:

Přípravná fáze:
1. Identifikace projektů do zásobníku
2. Hodnocení projektů podle kriterií pro zařazení do zásobníku
3. Rozhodnutí o zařazení projektu do zásobníku

Fáze návrhu Akčního plánu:
4. Návrh způsobu podpory projektů
5. Návrh projektů do Akčního plánu

Realizační fáze:
6. Rozhodnutí politického orgánu města o schválení/zamítnutí podpory projektů v Akčním 

plánu
7. Realizace projektů
8. Monitoring projektů
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Grafické znázornění implementačního cyklu:

V následujícím textu jsou blíže popsány jednotlivé fáze implementačního cyklu a činností 
jednotlivých orgánů města, které se na implementaci Strategického plánu podílejí.

Přípravná fáze

1.  Identifikace projektů pro zásobník
Implementační skupina má za povinnost systematicky získávat projektové náměty od všech 
subjektů působících v regionu. V případě nedostatku takto sesbíraných projektů bude sama 
vytvářet projektové náměty vycházející z navržených opatření Strategického plánu. Smyslem 
této činnosti je vytvořit zásobník projektů, který bude základní platformou pro smysluplnou 
realizaci následných kroků.

Identifikace  projektů  musí  být  založena  na  efektivní  komunikaci  mezi  implementační 
skupinou,  případně  příslušným  odborem  města  a  potenciálními  předkladateli  projektů 
(město,  podnikatelé,  neziskové organizace,  příspěvkové organizace,  kulturní,  sportovní  a 
vzdělávací zařízení). V první fázi je podmínkou komunikace příprava adresáře potenciálních 
žadatelů. 

Další projektové náměty bude nutné získat prostřednictvím informační kampaně, která bude 
založena na oslovení všech potenciálních realizátorů veřejnou výzvou. V rámci informační 
kampaně  je  třeba  rovněž  objasnit  možné  způsoby  podpory  ze  strany  města.  Průběžná 
aktualizace  zásobníků  a  jeho  doplňování  o  nové  projekty  bude  realizována  na  základě 
vyplnění jednotného formuláře (Projektového námětu viz Příloha č. 1), který umožní získat 
informace o předkládaném projektu v požadovaném detailu a jednotné struktuře.

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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2.  Hodnocení projektu
Projektové  náměty,  jejichž  předkladatelé  se  rozhodnou  pro  jejich  realizaci  v rámci 
Strategického plánu, budou postupně posuzovány podle specifických kritérií. Projekty budou 
průběžně předkládány Implementační skupině, která je bude posuzovat a rozhodovat o jejich 
zařazení  do  zásobníku.  Implementační  skupina  bude  hodnotit  jak  kvalitu  poskytnuté 
informace, tak především relevanci projektu se stanovenými strategickými cíli a opatřeními 
Programu, tzn. zda projekt naplňuje alespoň jeden z cílů stanovených v rámci 5 prioritních 
oblastí.

3.  Rozhodnutí o zařazení projektu do zásobníku
Implementační skupina rozhodne o zařazení projektu do zásobníku, případně i jeho vrácení 
předkladateli  k dopracování  či  definitivnímu  zamítnutí.  Požadavek  na  dopracování  nebo 
přepracování záměru by neměl spočívat  ve formálním písemném vyjádření,  ale je  nutno 
jednoznačně  upřednostňovat  vstřícnost  městského  úřadu  a  maximální  snahu  jeho 
pracovníků  o  pomoc  žadateli  při  dopracování  nebo  přepracování  projektu  (nesmí  být 
utlumena aktivita předkladatelů). 

Na základě získaného seznamu projektů je nutné dle prioritních oblastí Strategického plánu 
a  v rámci  všeobecného  konsensu všech  zúčastněných  osob  a  subjektů  stanovit  prioritní 
projekty,  které  je  třeba  v nejbližší  době  realizovat.  Hlavním  kritériem  pro  výběr  těchto 
projektů musí být jejich rozvojový efekt. Dalšími z kritérií, která by se při výběru prioritních 
projektů měla zohlednit,  jsou vliv  projektu na dosažení  záměru,  jeho proveditelnost  (toto 
kritérium má dvojnásobnou váhu),  načasování,  vliv  na příliv  investic  a tvorbu pracovních 
míst,  možnost  zapojení  soukromého  sektoru  a  propojitelnost  s jinými  cíli.  Veškeré  tyto 
informace by měly být náplní návrhu Akčního plánu.

Fáze návrhu Akčního plánu

4.  Návrh způsobu podpory projektu
V této fázi se jedná o rozhodnutí  mezi jednotlivými typy podpory projektů, které je město 
schopné poskytovat.

Program  předpokládá  3  možné  způsoby  podpory realizace  projektů,  které  odpovídají 
standardním zásadám implementace rozvojových strategií a koncepcí na úrovni měst, obcí a 
mikroregionů:

a) Realizace projektů/aktivit na základě rozhodnutí a z rozpočtu města
Jedná se o podporu projektů/aktivit, které realizuje buď přímo město (nositel Strategického 
plánu)  nebo Organizace,  které  jsou  mu přímo podřízené.  Jedná se zpravidla  o  projekty 
zaměřené na rozvoj funkcí a složek, které jsou spojené s organizací a koordinací rozvoje 
města (managementem), marketingem či kooperací, ale i o projekty investiční, zaměřené na 
tvorbu prostředí (vzhled města, infrastruktura).

b) Přímá podpora projektů prostřednictvím fondu rozvoje města zřízeného Městem 
Litoměřice

Nositelem/předkladatelem  projektů  mohou  být  jak  veřejnoprávní,  tak  i  podnikatelské 
subjekty, jež podávají tyto projekty v rámci Strategického plánu v souladu se schválenými 
strategickými  cíli  a  opatřeními.  Může  se  jednat  o  projekty  investičního  a  neinvestičního 
charakteru. Pro tento účel je nutné na úrovni města zřídit již zmiňovaný fond rozvoje města, 
do něhož bude každoročně uvolňována určitá finanční částka z rozpočtu města. S ohledem 
na rozsah finančních zdrojů Města bude tato podpora zaměřena ve střednědobém horizontu 
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spíše  na  realizaci  menších  projektů  nebo  na  technickou  pomoc  při  přípravě  projektů. 
Základní podmínkou pro získání podpory je spolufinancování ze strany příjemce pomoci.

c) Nepřímá podpora projektů
Při  nepřímé  podpoře  projektů  se  město  nepodílí  finančně  ani  realizačně  na  přípravě  a 
realizaci projektu, ale pomáhá  jej prosazovat (pro podporu) na vyšších úrovních (lobbing) či 
se  snaží  usnadnit  jeho  realizaci  odbouráním  zbytečných  a  zdlouhavých  byrokratických 
postupů.

Rozhodnutí  o  způsobu podpory jednotlivých projektů obsažených v zásobníku projektů je 
v kompetenci Implementační skupiny, případně Rady města a musí vycházet z následujících 
kritérií:
a) dostupné finanční zdroje města na podporu jeho rozvoje
b) charakter projektu
c) stupeň rozpracovanosti/připravenosti projektu
d) možnosti spolufinancování projektu ze strany žadatele
e) možnosti spolufinancování projektu z externích (vnějších) zdrojů

5.  Návrh projektů do Akčního plánu
V závislosti na objemu disponibilních prostředků a na dostupnosti kvality projektů rozhodne 
Implementační skupina o návrhu projektů do Akčního plánu. Návrh akčního plánu musí být 
reálný, což znamená, že musí především zohledňovat dostupné finanční zdroje města. Akční 
plán by měl být sestavený pro období jednoho nebo dvou let a jeho vznik by měl být založen 
na konsenzu všech zúčastněných stran. V rámci Akčního plánu bude uvedeno, které projekty 
v rámci jakých opatření budou v daném období podporovány, jaký způsob podpory bude pro 
daný projekt využit, kdy bude dokončen a kdo bude přímo i nepřímo zodpovědný za jeho 
realizaci.

Realizační fáze Akčního plánu

6. Rozhodnutí politického orgánu města (zastupitelstva) o podpoře projektů
Rozhodování zastupitelstva o podpoře projektů, resp. o schválení Akčního plánu, probíhá 
v souladu s rozhodovacími mechanismy městské samosprávy.

7. Realizace projektů
Mezi schválením akčního plánu a vlastní realizací projektů musí v případě poskytnutí přímé 
podpory projektů implementační skupina připravit smlouvy mezi žadateli a městem. Smlouvy 
musí obsahovat jak závazky města jako poskytovatele přímé podpory, tak závazky žadatele 
jako příjemce přímé podpory, které budou předmětem monitoringu v průběhu a při ukončení 
projektu.

Na projekty, kterým bude poskytnuta přímá podpora na technickou přípravu projektu, bude 
zajištěna  metodická,  technická,  případně  finanční  podpora  zaměřená  na  zpracování 
projektové  dokumentace  a  dalších  náležitostí  tak,  jak  jsou  vyžadovány  podmínkami 
příslušných  rozvojových programů a  dotačních  titulů.  Pro  takto  připravené projekty  bude 
zvolen  nejvhodnější  dotační  titul,  v rámci  kterého  bude  žádáno  o  potřebné  finanční 
prostředky.

8. Monitoring projektů 
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Monitoring  projektů  se  vztahuje  především  na  přímou  podporu  poskytnutou  formou 
spolufinancování vlastní  realizace projektů.  Cílem monitorování  a vyhodnocování  je zjistit 
skutečný stav plnění cílů projektu a závazků realizátora projektu a porovnáním tohoto stavu 
s plánovaným  vyhodnotit,  nakolik  jsou  tyto  cíle  a  závazky  plněny,  tzn.  do  jaké  míry  je 
zajištěno efektivní využívání veřejných zdrojů.

9.4  Monitoring implementace a komunikace s okolím

Monitorování  je  označení  pro  průběžné  hodnocení  plnění  Strategického  plánu  dle 
stanovených pravidel. Hodnotí se finanční a fyzické ukazatele, kvalita a kvantita odvedených 
prací, hospodářské a sociální aspekty, vliv na životní prostředí atd. Důvodem je udržování 
neustálého  přehledu  o  stavu  implementace.  Dílčími  výsledky  jsou  hlášení  o  efektivitě 
vložených  prostředků  a  účinnosti  systému  Zastupitelstvu  města.  V případě  potřeby  se 
provádí operativně úpravy při realizaci jednotlivých projektů, popř. korekce celého systému.

Monitorování  naplňování  Strategického  plánu  je  založeno  na  sledování  monitorovacích 
ukazatelů, které byly v rámci přípravy Strategického plánu navrženy. Smyslem monitorování 
je  posoudit,  zda  se  realizací  navržených  opatření  (realizací  vybraných  projektů)  daří 
naplňovat Strategické cíle a s tím spojené očekávané a žádané změny v rozvoji města, či je 
vhodné přehodnotit navržené směry a prostřednictvím aktualizace Strategického plánu zvolit 
jinou strategickou cestu, která bude pro rozvoj města využívána.

Do tohoto oboru spadá též vytvoření efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi 
jednotlivými organizačními složkami uvnitř i vně systému. Jde opět o proces, který si vyžádá 
odbornou péči a politickou vůli vrcholných představitelů města a začleněných institucí.

Součástí je neustálé vyjednávání s krajem, státními úřady a s ostatními subjekty působícími 
jak  vně,  tak  v rámci  regionu.  V tomto  smyslu  se  jedná  zejména  o  instituce  a  podniky 
v zájmové sféře města. Nemalý význam má i komunikace se zahraničními partnery, kteří 
mohou  být  do  rozvojového  procesu  zapojeni.  Patří  sem  rovněž  neustálá  propagace  a 
prezentace Programu, osvěta veřejnosti a snaha o získání přízně a spolupráce veřejnosti při 
rozvoji města.

Tím bude naplňován princip partnerství, který zdůrazňuje aktivní spolupráci rozhodujících 
institucí ve městě a v regionu. Aby bylo partnerství efektivní, je třeba splnit řadu podmínek, 
ke kterým patří patřičná odborná a morální úroveň partnerů, vzájemné respektování a ochota 
ke kompromisům.  Ceněná je především spolupráce veřejného a soukromého sektoru při 
řešení problémů města i celého regionu.
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Příloha č. 1

    

1. Název (pokuste se stručně nazvat to, co byste chtěli, aby se ve městě udělalo, řešilo, 
případně změnilo):  

2. Lokalizace (uveďte, na jaké části území města, by měl být Váš námět zrealizován; 
jakého území se přímo dotýká): 

3. Cíl (uveďte hlavní cíl, kterého by mělo být uskutečněním Vašeho námětu dosaženo): 

4. Popis (stručně popište podstatu Vašeho námětu – co by se mělo udělat):

5. Výchozí stav (stručně popište současnou situaci, kterou chcete realizací Vašeho 
námětu řešit, změnit): 

6. Předpokládané celkové finanční náklady v Kč (velmi hrubý odhad):   

7. Období realizace (uveďte období, kdy by se měl Váš námět zrealizovat): 

9. Instituce odpovědná za přípravu a realizaci (kdo by měl nést hlavní záštitu, 
odpovědnost za realizaci záměru):  
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V ………………… dne …………200….                      Předkládá:  
                       Telefon:      

                              E-mail:       

P r o j e k t o v ý  z á m ě r  –  k o m e n t á ř

Projektový záměr od různých institucí i jednotlivců slouží vedení města k získání informací o 
potřebách a úmyslech a cílech v oblasti rozvoje města. Tento jednoduchý podklad ukazuje 
základní údaje, promyšlenost a připravenost záměru a instituci nebo osobu, která má zájem 
na jeho realizaci.  

J e d n o t l i v é  p o l o ž k y  d o t a z n í k u  z n a m e n a j í :  

1. Název vyjadřuje činnost, službu nebo objekt, který by měl vzniknout.

2. Lokalizace je místo nebo území, ve kterém bude záměr realizován a kterému bude 
sloužit. 

3. Cíl informuje  o  cílovém  stavu,  kterého  má  být  dosaženo.  Cíl  musí  být  konkrétní 
a kvantifikovatelný.

4. Popis charakterizuje  stručně  celý  záměr  a  postup  jeho  realizace.  V případě 
rozsáhlého a nákladného záměru jsou popsány jeho etapy a předpokládaný výsledný 
stav.

5. Výchozí stav je popisem současného stavu a z toho vyplývající potřeby, aby se ze 
záměru stal projekt.

6. Předpokládané finanční náklady jsou odhadem celkové ceny projektu (popř. etap), 
udané ve statisících Kč.

7. Období realizace udává doporučený začátek a konec realizace (měsíc/rok).

8. Instituce odpovědná za přípravu a realizaci by měla z hlediska své působnosti nést 
hlavní záštitu, odpovědnost za realizaci záměru.

Vyplňování  strukturovaného  dotazníku  pomůže  autorovi  slovně  upřesnit  jeho  myšlenku 
a záměr tak, aby byl sdělitelný ostatním a mohl být diskutován. Zároveň se musí zamyslet 
nad finanční náročností (hrubě odhadnout) a doporučit dobu, ve které by byla vhodná nebo 
nutná realizace.   

Všechny projektové záměry budou evidovány v Registru, ve kterém jim bude přiděleno číslo. 
Registrované záměry bude diskutovat a hodnotit vedení města. Nejlépe hodnocené záměry 
budou  navrhovány  k dalšímu  rozpracování  do  podoby  řádného  projektu,  pro  který  se 
zpracuje  potřebná technická a ekonomická dokumentace a  bude hledat  spolufinancování 
z vnějších zdrojů (dotací  poskytovaných Ústeckým krajem, Českou republikou, Evropskou 
unií popř. z jiných zdrojů).    
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