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ÚVOD
Tento dokument informuje o míře naplňování strategických cílů vytýčených v Strategickém
plánu rozvoje města Litoměřice (dále jen SPRM). Naplňování cílů je sledováno prostřednictvím
realizovaných projektů a zvolených indikátorů. Popis jednotlivých cílů je součástí SPRM
zveřejněném na webu města. Součástí zprávy je příloha č. 1, ve které je seznam projektů
realizovaných v dané oblasti od roku 2014 (rok prvního schváleného Akčního plánu do roku
2017). Naplňování cílů je sledováno převážně investičními aktivitami, jejichž rozpočet překročil
částku 1 mil Kč a tzv. měkkými aktivitami, které překročili částku 500 tis. Kč. V roce 2017 na
podzimním zasedání STUR bylo rozhodnuto o zahrnutí i neinvestičních finančních prostředků
Příloha č. 2 je tabulka s hodnotami indikátorů, které jsou sledovány od roku 2012. V některých
oblastech jsou použity jako tzv. ECI indikátory*. Zeleně podbarvené indikátory mají zlepšující
trend, červeně zhoršující.

Vize: „Litoměřice 2030 – energeticky nezávislé město s vysokou
kvalitou života a slibnou budoucností“
Naplňování vize je sledováno indikátory: počtem obyvatel města a spokojeností obyvatel se
životem v městě (ECI indikátor Společný evropský indikátor). Počet obyvatel osciluje v rozmezí
24 000 až 25 000. Na počet obyvatel mají vliv demografické ukazatele a migrace obyvatel.
Spokojenost obyvatel se životem ve městě se měří pomocí ECI indikátoru, který je měřen 1x
za 3 roky a kde výsledky šetření mají stoupající charakter.
Číslo

cíle

Název měřítka (komentář)

měřítka

Vize 1
Vize

Útvar - Jednotka Hodnota Hodnota Vývoj
Trend
správce
měřítka měřítka (%
změna) 2016/2012
měřítka
2012
2017
2012-2017

Vize 2

Počet obyvatel města
OS
Spokojenost s životem ve
USPUR
městě (ECI)

%

25 217

24 413

-3,2

-

81,9

92,5

10,1%

+

*ECI: Společné evropské indikátory (European Common Indicators) představují sadu agregovaných
hodnot z nejrůznějších oblastí života obyvatel města. Jde o sadu mezinárodně použitelných ukazatelů,
které byly vytvořeny za účelem sledování kvality urbanizovaného prostředí na místní úrovni. Jedná se
o sebehodnotící nástroj nejčastěji využívaný samosprávnými a dalšími veřejnými institucemi. Sada
deseti společných evropských indikátorů vznikla na základě potřeby identifikovat a měřit dopady
městských aktivit na rozvoj měst a kvalitu života jejich obyvatel. Hlavním výstupem procesu hodnocení
na základě těchto indikátoru je zjištění údajů o udržitelnosti rozvoje na komunitní úrovni. Společné
evropské indikátory tak slouží jako strategický nástroj monitoringu na lokální i regionální úrovni a jako
podklad pro opatření v oblasti udržitelného rozvoje. Díky jednotné metodologii jsou výsledky
srovnatelné v mezinárodním měřítku.

Oblast A. ATRAKTIVNÍ, MALEBNÉ A PROSPERUJÍCÍ MĚSTO (ekonomika,
podnikání, cestovní ruch)
Na realizaci oblasti bylo vynaloženo 9 969 tis. Kč. Popis projektů viz Příloha č. 1. Celkově lze
konstatovat, že daná oblast je především rozvíjena rozšiřováním způsobu komunikace
s podnikateli.
Cíl A.I Zlepšit podmínky pro podnikání a zaměstnanost
Indikátory cíle:
•

•
•

•

•

A.I1 Počet malých, středních podniků a podnikatelů / 1000 obyvatel. Počet
podnikatelských subjektů se pohybuje okolo 170 subjektů na 1000 obyvatel v průběhu
celého sledovaného období. Lze konstatovat stabilní trend.
A.I2 Nezaměstnanost (rozdíl město mínus kraj). Stav nezaměstnanosti
v Litoměřicích je dlouhodobě pod úrovní celokrajské nezaměstnanosti.
A.I3 Spokojenost občanů s možnostmi zaměstnání. Spokojenost občanů s možností
zaměstnání je dílčím indikátorem ECI, měří se 1x za 2 roky, je zjišťován dotazníkovým
šetřením. V roce 2012 byl 4,30 a v roce 2017 vzrostl na 5,9. Trend je tedy zlepšující.
A.I4 Podpora zaměstnanosti a podnikání (MA21 6.1.1) je ukazatelem umístění
města v rámci průzkumu „Město pro Byznys“, tzn., že klesající trend je dokladem
postupu města v žebříčku směrem k nejlepším. V roce 2016 se město umístilo na 2.
místě v Ústeckém kraji, v roce 2017 na 4. místě, byl sice zaznamenán pokles, ovšem
rozdíly mezi umístěními nebyly velké. Lze tedy konstatovat stabilní trend.
A.I5 Počet nově vzniklých podnikatelských subjektů. Nový indikátor od roku 2018.

Cíl A.II Zvýšit návštěvnost města mimo jiné prostřednictvím kvalitního marketingu
Indikátory cíle:
•
•

•

•

A.II1 Nárůst odpovídajících ubytovacích kapacit. Počet kapacit klesl. Jedním z důvodů
je ukončení provozu penzionu U Václava a nejisté fungování hotelu Roosevelt.
A.II2 Obsazenost hromadných ubytovacích zařízení (lůžkonoci). Navzdory poklesu
kapacit se počet nocí, které návštěvníci stráví v Litoměřicích narůstá. V roce 2012 to
bylo 33 426 a v roce 2017 narostl na 43 218.
A.II3 Objem prostředků z rozpočtu města na marketing a cestovní ruch. Indikátor se
po celé období pohybuje mezi 8 a 9,5 mil Kč. Zrušení PO Centrum cestovního ruchu a
vnik nového odboru OKMaCR se do hodnoty indikátoru promítne až v roce 2018.
A.II4 Počet návštěvníků Informačního centra. Indikátor má rostoucí trend.

•

A.II5 Procento plnění marketingové strategie města. Rozvoj podpory cestovního
ruchu je nastaven dle Marketingové strategie rozvoje CR, jejíž naplňování je měřeno
do roku 2015, kdy byla naplněna většina aktivit, v roce 2017 již došlo k poklesu jejího
naplňování, což může mít souvislost organizační změnou viz A.II3.

Oblast cestovního ruchu je sledována počty návštěvníků, kteří navštívili Informační
centrum, počtem ubytovacích kapacit a počtem nocí, kdy návštěvníci přespí. V této oblasti
je nutná součinnost ubytovatelů na území města, bohužel v některých případech není
naplňována. Počet ubytovacích kapacit kolísá v návaznosti na provoz jednotlivých
provozoven. Indikátory týkající se návštěvnosti rostou.
Dalšími nástroji ovlivňujícími kvalitní marketing směrem ke zvýšení návštěvnosti města
jsou finanční prostředky směřující do podpory cestovního ruchu.

Cíl A.III Zajistit podmínky pro revitalizaci nevyužívaných ploch a objektů
(brownfield)
V rámci této oblasti byl v roce 2016 nadefinován indikátor
•

A.III1 výměra brownfields. V současnosti je celková výměra 33,6 ha. Indikátor bude
sledovat snižování této rozlohy. Probíhají tyto aktivity:

2016 zpracovaný PD Geotermál,
PD Technické služby do kasáren, KDH – sportovci
PD využití celého areálu pivovaru k SP
2017 PD pro provádění stavby a provoz malého pivovaru, podání žádosti o dotace na MPO
Kasárna Dukelských hrdinů:
•
•

Zahájení stavby Geotermálu – vědecko -výzkumného centra
Prodej a objektu využitelných pro podnikatele.

Kasárna pod Radobýlem:
•

Bezúplatný převod budovy Diakonii za účelem využití chráněných dílen a bydlení.

Zahájena rekonstrukce prostoru Městské tržnice.

Oblasti B. LITOMĚŘICE - PŘÍJEMNÉ MĚSTO PRO ŽIVOT V SRDCI
ZAHRADY ČECH (životní prostředí, územní rozvoj, doprava a bydlení)
Na realizaci bylo vynaloženo 187 552 tis. Kč, bylo realizováno celkem 48 akcí.
Popis projektů viz Příloha č. 1.
Cíl B.I Zajistit citlivý urbánní rozvoj a zkvalitňování obytného prostředí na sídlištích
a v residenčních čtvrtích
V rámci tohoto cíle bylo investováno 50 333 tis Kč, například do projektů revitalizace sídlišť,
správu komunikací, opravy majetku města.
Indikátory cíle:
•
•

B.I1 Spokojenost s kvalitou životního prostředí (ECI indikátor) má pozitivní vývoj.
Jeho hodnota v roce 2012 byl 6 a v roce 2014 6,9.
B.I2 Plocha revitalizovaných veřejných prostranství za celou dobu měření je
v souhrnu 78 171 ha území. V roce 2017 bylo odsouhlaseno, že do celkové výše budou
zahrnuty i plochy, které jsou revitalizovány PO Technické služby, neboť jsou také
placeny z městského rozpočtu. V tomto případě lze vyhodnotit indikátor jako úspěšný.
Nelze vycházet z % porovnání hodnoty výchozího roku a posledního roku. Cílem je
revitalizovat plochy každý rok a udržovat je.

Číslo

cíle

B.I

Název měřítka (komentář)

Útvar - Jednotka Hodnota Hodnota Vývoj
Trend
správce
měřítka měřítka (%
změna) 2016/
měřítka
2012
2017
2012-2017
2012

B.I1

Spokojenost s kvalitou životního prostředí

USPUR

B.I2

Plocha revitalizovaných veřejných prostranství OÚR

měřítka
bodová
hodnota

6

7,5

15,0%

+

6 550

33 528

29,6%

+

Cíl B.II Zlepšit dopravní dostupnost, dopravní systém města a možnosti pro
ekologickou dopravu
V rámci tohoto cíle bylo investováno 84 511 tis. Kč. Byl realizován velký projekt modernizace
autobusového nádraží. Probíhá projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova
ulice“.

Indikátory cíle:
•

•

•
•
•

B.II1 Dokončit západní komunikaci (silniční přivaděč D8), tato aktivita je stále v řešení
s Krajským úřadem Ústeckého kraje. Tento indikátor byl zrušen, svým charakterem je
spíše cílem, aktivita byla zahrnuta do Zásobníku projektů.
B.II2 Realizovat přeložku silnice I/15, tato aktivita je také v řešení, tentokrát
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Tento indikátor byl zrušen, svým charakterem je spíše
cílem, aktivita byla zahrnuta do Zásobníku projektů
B.II3 Délka cyklostezek a cyklotras na území města. Celkově přibylo na území 4,6 km
cyklostezek.
B.II4 Počet nových parkovacích míst. Každý rok byla vytvořena nová parkovací místa.
Celkový počet za sledované období je nárůst o 311 míst.
B.II5 Přeprava cestujících ve veřejné dopravě. Celkový počet přepravených osob
poklesl od roku 2012 o 22 tis osob. Indikátor má klesající tendenci od počátku měření.

Cíl B.III Udržet či zlepšit kvalitu životního prostředí a zvýšit odpovědnost obyvatel
k prostředí, kde žijí
V rámci tohoto cíle bylo investováno 52 708 tis Kč. Jedná o investice do obnovy a rekonstrukcí
zeleně, hřišť a instalaci podzemních kontejnerů.
Indikátory:
•
•

B.III1 Ekologická stopa města. Indikátor je stabilní.
B.III2 Podíl separovaného odpadu v %. Indikátor narostl mezi lety 2012 a 2017 o
131%. Tento nárůst byl podpořen velkou kampaní OŽP na podporu separace odpadů.

Oblasti C. LITOMĚŘICE – ZDRAVÉ MĚSTO, MĚSTO KULTURY, SPORTU A
VZDĚLANOSTI (sociální oblast, zdraví, společenský rozvoj, vzdělávání)
Na realizaci oblasti bylo vynaloženo 59 007 tis. Kč investic a podpora neinvestičních aktivit
v rámci priority byla 26 893 tis. Kč. Bylo realizováno celkem 24 investičních akcí.
Popis projektů viz Příloha č. 1.
Cíl C.I Zlepšit podmínky pro kvalitní školství a vzdělávání
V rámci tohoto cíle bylo investováno 2 415 tis Kč. Projekty byly zaměřeny na opravy budov
škol a centrální školní jídelny.
Indikátory:
•

C.I1

Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ. Počet stoupl o 1 žáka tzn. Z 23 na 24.

•
•
•

C.I2 % neumístěných dětí ve věku 3-6 let v MŠ. Indikátor je stabilní. Všechny děti
žadatelů se podařilo umístit.
C.I3 Objem provozních prostředků z rozpočtu na podporu školství a vzdělávání.
Objem prostředků na podporu školství narůstá.
C.I4 Výsledky srovnávacích testů. Výsledky budou poprvé známy 2017/2018.

Cíl C.II Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity
Na realizaci cíle bylo vynaloženo 29 086 tis. Kč investiční a 15 496 tis. Kč neinvestiční podpory.
Byly realizovány např. tyto akce: rekonstrukce dopravního hřiště, modernizace plaveckého
bazénu, koupaliště, sportoviště u ZŠ, podporu činnosti sportovních organizací.
Indikátory:
•

•

•
•

C.II1 Plocha zrekonstruovaných a nově vybudovaných sportovišť. Za sledované
období přibylo 5 315 ha plochy sportovišť a hřišť. Ukazatel je kolísavý, dle
připravovaných projektů.
C.II2 Objem prostředků z rozpočtu města na podporu sportu a volnočasových aktivit.
Objem investovaných prostředků má vzrůstající trend. Poměr mezi roky 2012 a 2017
je nárůst o 60 %.
C.II3 % naplňování Koncepce rozvoje sportu. Nový indikátor od roku 2018.
C.II4 Počet aktivních členů sportovních klubů (počet členů/počet dětí). Počet členů
roste, celkově je sledován nárůst o 4,4 %.

Cíl C.III Rozvíjet kulturu, místní tradice a zvyklosti a komunitní (spolkový) život
V rámci tohoto cíle bylo investováno 6 371tis. Kč a aktivity byly podpořeny 1 500tis.Kč. Jednalo
se o bezbariérové přístupy (např. v knihovně), a rekonstrukce Domu kultury, podporu
kulturních organizací.
Indikátory:
•
•
•

•

C.III1 Objem provozních prostředků z rozpočtu města na podporu kultury. Celková
částka na tuto oblast vzrostla o 4,3%.
C.III2 Počet aktivních členů zájmových souborů. Tento počet roste, nárůst z 1157 na
1973 členů.
C.III3 Míra spokojenosti obyvatel s kulturními akcemi (ECI). Indikátor byl měřen
v roce 2012, hodnota 8, v roce 2014 měl hodnotu 7,5 a v roce 2017 měl opět hodnotu
8. trend je tedy stabilní.
C.III4 Počet akcí Zdravého města. Počet akcí narostli o 5.

Cíl C.IV Optimalizovat síť sociálních služeb a zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní
péči pro obyvatele
V rámci tohoto cíle bylo investováno 20 530 tis. Kč. Aktivity byly podpořeny v roce 2017
částkou 8 200tis.Kč. Jednalo se o zajištění provozu Oddělení sociálně právní ochrany dětí,
podpora provozu sociálních služeb, dotační programy pro občany a NNO.
Indikátory:
•
•
•

•

C.IV1 Spokojenost obyvatel se sociálními službami (ECI). Tento ukazatel byl měřen
v roce 2012 s hodnotou 7 v roce 2017 byla hodnota stejná.
C.IV2 Objem prostředků z rozpočtu města na sociální služby. Objem prostředků je
mírně navýšen o 7 %.
C.IV3 Plnění komunitního plánu sociálních služeb. Plnění komunitního plánu je
měřeno od roku 2014 do 2016. Hodnoty se pohybují v rozmezí 86 % až 92 %. Vývoj
ukazatele je uspokojivý. V roce 2017 byl schválen nový Komunitní plán, jeho
vyhodnocení bude známo až v roce 2018.
C.IV.4 Příspěvek na městskou nemocnici. Vzrostli byl navýšen.

Cíl C.V Posílit prevenci kriminality
V rámci tohoto cíle bylo investováno 605 tis. Kč a priorita byla podpořena 900 tis. Kč na
neinvestiční aktivity. Aktivita výstavby víceúčelového hřiště u Azylového domu.
Indikátory:
•
•
•
•

C.V1 Počet trestných činů zaznamenaných policií/1000 obyvatel. Počet trestních činů
klesl ze 42 na 16, tzn. o 60 %.
C.V2 Počet strážníků Městské policie/1000 obyvatel. Počet strážníků zaznamenal
mírný nárůst z 1 strážníka na 1,35.
C.V3 Počet přestupků na tisíc obyvatel. V roce 2012 bylo zaznamenáno 24,94
přestupku a v roce 2017 to bylo 23,7 přestupků.
C.V4 Objem prostředků z rozpočtu města na prevenci kriminality. Objem prostředků
vzrostl z 0,5 mil. Kč v 2012 na 1,1 mil. Kč v roce 2016. V tomto roce byl realizován
projekt s Městskou policií. Rok 2017 zaznamenává pokles na částku 900tis.Kč.

Oblast D. LITOMĚŘICE - MĚSTO INOVACÍ: ENERGETICKY NEZÁVISLÉ A
NÍZKOEMISNÍ
Na realizaci bylo vynaloženo 115 978 tis. Kč, bylo realizováno celkem 13 akcí.
Cíl D.I Zajistit úsporu energií, energetický management, snižování emisí a
podporovat obnovitelné zdroje energií
V rámci tohoto cíle bylo investováno 108 152 tis. Kč. Jednalo se o akce zateplování, výměny
oken na budovách v majetku města s cílem úspory energie.
Indikátory:
•

•
•
•
•

D.I1 Energetické úspory budov a majetku města. Celkové úspory mají vzrůstající
tendenci, pouze v porovnání roků 2016/2017 pokleslo % úspor o 2,5%. tzn zpomalení
procesu zavádění úsporných opatření.
D.I.2 Plnění energetického plánu města. Energetický plán se daří plnit. V roce 2017
to bylo na 45%.
D.I3 Zapojení do Paktu starostů a primátorů. Město se zapojilo. INDIKÁTOR BYL
ZRUŠEN
D.I3 Uhlíková stopa. Tento indikátor byl měřen pouze v roce 2012. Nelze hodnotit
vývoj.
D.I4 Průměrná roční koncentrace polétavého prachu v ovzduší. Tato hodnota od
roku 2012 klesá. V roce 2017 byla uvedena do provozu monitorovací síť ovzduší.
Koncentrace se se mění v průběhu dne, v závislosti na provozu a počasí.

Cíl D.II Zajistit realizaci geotermálního projektu a souvisejících aktivit
Indikátory:
• D.II1 Realizace geotermálního projektu. Příprava a realizace dílčích částí projektu
probíhá. V roce 2017 byla zahájena výstavba výzkumného centra v areálu kasáren
Dukelských hrdinů.

Oblast E. LITOMĚŘICE - ODPOVĚDNĚ, KVALITNĚ A EFEKTIVNĚ ŘÍZENÉ
MĚSTO (kvalitní úřad a organizace města)
Na realizaci bylo vynaloženo 25 819tis. Kč, byly realizováno celkem 7 akcí. V roce 2017 bylo na
zasedání strategické týmu rozhodnuto, že do vyhodnocování výše investic této priority budou
zahrnuty i akce na opravy majetku ve vlastnictví města.
Cíl E.I Zajistit zdravé financování účelné hospodaření
Na realizaci aktivit cíle bylo investováno 23 205tis.Kč. Byl realizován např. projekt Mistral, a
kontinuální opravy majetku města, nákup techniky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
města.
Indikátory:
•

•

•
•

E.I1 Podíl získaných finančních prostředků k běžným příjmům města. Indikátor je
kolísavý, je závislý na struktuře výzev dotačních titulů a následně na úspěšnosti
podaných žádostí. V letech, kdy se realizují velké investiční projekty nebo jejich hlavní
část indikátor roste.
E.I2 Ukazatel zadlužování. Tento indikátor byl v roce 2017 změněn v důsledku
změny dle zákona o rozpočtové odpovědnosti. V současnosti dle této metodiky není
město zadluženo.
E.I3 Hodnota majetku města. Indikátor má rostoucí tendenci. Od roku 2012 do 2017
vzrostl o 55 %.
E.I4 Podíl investic k celkovým výdajům. Podíl vzrůstá.

Cíl E.II Zajistit efektivní řízení města s využitím moderních forem řízení a IT
technologií
Indikátory:
•

•
•
•

E.II1 Index efektivnosti dle Benchmarkingové iniciativy. Město splňuje podmínky
Benchmarkingové iniciativy a postupně vylepšuje svými aktivitami jednotlivé
ukazatele. Podstatou měření je poměr sledovaných výsledků v činnostech a agendách
města ku výsledkům ostatních měst podobné velikosti.
E.II2 Výsledky šetření spokojenosti zaměstnanců (online). Bylo provedeno v roce
2017, výsledkem byla 93,6% spokojenost zaměstnanců, což lze považovat za úspěšné.
E.II3 Výsledky užívaných metod kvality řízení. BYLO ZRUŠENO A NAHRAZENO
E.II.3 Výsledky kvality řízení - % úspěšných kontrol nadřízených organizací procesů
na úřadě. Bude poprvé měřeno v roce 2017.

Cíl E.III Zajistit prosazování zájmů města a podpořit spolupráci a partnerství
Indikátory:
•

•

E.III1 Zapojení města do mezinárodních, národních či regionálních projektů. V roce
2012 bylo město zapojeno do 5, v roce 2017 do 9 (Ringen, ProgRESsHEAT, STARDUST,
INNOVATE, e-FEKTA; Move -CIT, MAP ORP Litoměřice, PATH_2030; Mobilita_21)
E.III2 Počet prestižních (mezi) národních organizací, jejichž je město členem a počet
aktivních partnerských měst. Počet je od roku 2012 stejný.

Cíl E.IV Rozvíjet komunikaci a práci s veřejností pomocí mezinárodních programů
Zdravé město a MA 21
V rámci tohoto cíle bylo investováno 2 614 tis. Kč. Byly realizovány projety MAESTRO a
READY21.
Indikátory:
•
•

E.IV1 Spokojenost občanů s možnostmi účastnit se místního plánování (ECI).
Indikátor je stabilní od roku 2014.
E.IV2 Získat a udržet standard kvality MA 21 kategorie „A“, v roce 2018 se bude konat
obhajoba kategorie A.

Závěr
Celkové investice
Ve sledovaném období bylo nejvíce investováno v rámci oblasti B. LITOMĚŘICE - PŘÍJEMNÉ
MĚSTO PRO ŽIVOT V SRDCI ZAHRADY ČECH (životní prostředí, územní rozvoj, doprava a
bydlení), v této oblasti bylo také nejvíce realizovaných projektů v rámci cíle B.II. Zlepšit
dopravní dostupnost, dopravní systém města a možnosti pro ekologickou dopravu a to celkem
84 511tis.Kč .Nejméně bylo investováno do oblasti A LITOMĚŘICE – ATRAKTIVNÍ ,MALEBNÉ A
PROSPERUJÍCÍ MĚSTO a to 9 969tis. Kč. Nejméně projektů a finančních prostředků bylo
realizováno, investováno v rámci oblast C.V, posílit prevenci kriminality, byl realizován 1
projekt v hodnotě 605tis. V rámci této oblasti jsou spíše podporovány neinvestiční aktivity,
v roce 2017 se jednalo o 900tis. Kč.
Graf znázorňuje celkovou výši investic do jednotlivých oblastí SPRM v sledovaném období.

Následující tabulka obsahuje informace o rozložení finančních prostředků do jednotlivých
oblastí a jejich cílů

Celkový přehled naplnění cílů Strategického plánu rozvoje města 2014 - 2016
ROZVOJOVÁ OBLAST
Strategický cíl
A. LITOMĚŘICE - ATRAKTIVNÍ, MALEBNÉ A PROSPERUJÍCÍ
MĚSTO
A.I Zlepšit podmínky pro podnikání a zaměstnanost

A.I Zlepšit podmínky pro podnikání a zaměstnanost

B. LITOMĚŘICE - PŘÍJEMNÉ MĚSTO PRO ŽIVOT V SRDCI
ZAHRADY ČECH
B.I Zajistit citlivý urbánní rozvoj a zkvalitňování obytného prostředí na sídlištích
a v residenčních čtvrtích
B.II Zlepšit dopravní dostupnost, dopravní systém města a možnosti pro
ekologickou dopravu
B.III Udržet či zlepšit kvalitu životního prostředí a zvýšit odpovědnost obyvatel k
prostředí, kde žijí

C: LITOMĚŘICE – ZDRAVÉ MĚSTO, MĚSTO KULTURY, SPORTU A
VZDĚLANOSTI

Celkové investice
(v tis. Kč)

9 969

9 969

187 552

50 333
84 511
52 708

59 007

C.I Zlepšit podmínky pro kvalitní školství a vzdělávání

2 415

C.II Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity

29 086

C.III Rozvíjet kulturu, místní tradice a zvyklosti a komunitní (spolkový) život
C.IV Optimalizovat síť sociálních služeb a zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní
péče pro obyvatele

6 371

C.V Posílit prevenci kriminality

D: LITOMĚŘICE - MĚSTO INOVACÍ: ENERGETICKY NEZÁVISLÉ A
NÍZKOEMISNÍ

20 530
605

115 978

D.I Zajistit úsporu energií, energetický management, snižování emisí a
podporovat obnovitelné zdroje energií

115 978

E: LITOMĚŘICE - ODPOVĚDNĚ, KVALITNĚ A EFEKTIVNĚ ŘÍZENÉ
MĚSTO

17 588

E.I.Zajistit zdravé financování účelné hospodaření
E.IV Rozvíjet komunikaci a práci s veřejností pomocí mezinárodních programů
Zdravé město a MA 21

14 974
2 614

