
OBHAJOBA
Kategorie „A“  MA21

Litoměřice, 23. říjen 2017

Zdravé město Litoměřice 
a místní Agenda 21



13.00 – 13.15 Zahájení
Petr Hermann, politik Zdravého města a MA 21 
Ladislav Chlupáč, starosta města 

13.10 – 13.15 Systémové řešení realizace místní Agendy 21            
a Audit udržitelného rozvoje
Antonín Tym, ÚSPUR 

13.15 – 14.15 Témata udržitelného rozvoje

14.15 – 14.30 Přestávka

14.30 – 15.30 Diskuze, otázky hodnotitelů a veřejnosti

15.30 Ukončení, neformální diskuze, občerstvení

Program



Audit udržitelného rozvoje 2015
naplňování Aalborských závazků v Litoměřicích 

Téma Hodnocení Podmínky

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj Splňuje NE

2. Životní prostředí Splňuje ANO

3. Udržitelná spotřeba a výroba Splňuje NE

4. Doprava Splňuje NE

5. Zdraví obyvatel Splňuje NE

6. Místní ekonomika a podnikání Splňuje ANO

7. Vzdělávání a výchova Splňuje NE

8. Kultura a místní tradice Splňuje NE

9. Sociální prostředí Splňuje NE

10. Globální odpovědnost Splňuje 
s excelentními 

výsledky

NE

Pro další informace:
http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2271447t



Akční plán realizace doporučení auditů UR z r. 2015



Téma č. 1a 

Správa věcí veřejných

Milan Čigáš
tajemník MěÚ



Vyhodnocovat Akční plán Strategického plánu rozvoje města (SPRM)

- zpráva o naplnění AP 2017 byla schválena RM, ZM

Téma č. 1a Správa věcí veřejných 

Doporučení č. 1 
Realizovat proces vyhodnocování akčního plánu SPRM 



Pravidelně vyhodnocovat indikátory SPRM

Doporučení č. 2
Vyhodnocovat soubor indikátorů k SPRM

Útvar - 

správce 

měřítka

Hodnota 

měřítka 2016

Vývoj     (% 

změna)

Trend 

2016/

2012

cíle měřítk

aVize 1 Počet obyvatel města OS 23 617 24 520 -2,8% -

Vize 2 Spokojenost s životem ve městě (ECI) USPUR 90,2 90,2 10,1% +

A.I1 Počet malých, středních podniků a podnikatelů / 1000 obyvatel OŽÚ 173 171 -4,2% -

A.I2 Nezaměstnanost (rozdíl město mínus kraj) OS -3,1 -1,4 -41,9% -

A.I3 Spokojenost občanů s možnostmi zaměstnání USPUR 4,5 4,5 4,7% +

A.I4 Podpora zaměstnanosti a podnikání (MA21 6.1.1) USPUR 6 2 -75,0% -

A.II1 Nárůst odpovídajících ubytovacích kapacit PO CCR 937 902 -13,6% -

A.II2 Obsazenost hromadných ubytovacích zařízení (lůžkonoci) PO CCR 45864 42352 26,7% +

A.II3 Objem prostředků z rozpočtu města na marketing a cestovní ruch OE 9 161 000 8 439 955 -7,1% -

A.II4 Počet návštěvníků IC PO CCR 41761 48849 66,1% +

A.II5 Procento plnění marketingové strategie města PO CCR 81,41% 42,24% -48,1% -

A.III A.III1 Výměra brownfields (od roku 2016) OÚR 0 33,6

Hodnota 

měřítka 2015

Číslo Název měřítka (komentář)

A.II

Vize

A.I

Téma č. 1a Správa věcí veřejných 



Doporučení č. 3
Vytvořit dlouhodobý plán investic provázaný s dalšími dokumenty 
- plán oprav a údržby, plán udržitelné mobility, KPSS, energetický 

plán apod.

Příprava projektu Strategického plánování a MA21 v Litoměřicích - výzva 33 OPZ 
– žádost podána, projekt odložen 

Organizační změna - vytvoření pozice manažera kvality

Téma č. 1a Správa věcí veřejných 



Doporučení č. 4
Přijmout pravidla pro (ne)zadlužování z dlouhodobého hlediska

Návrh pravidel pro finanční odpovědnost města

2017: zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákon
č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, zákon č. 250/2000 Sb.
O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Téma č. 1a Správa věcí veřejných 

https://www.obecniportal.cz/?law=23_2017 Sb.&efficiency=&searchEfficiency=20170216-20181231
https://www.obecniportal.cz/?law=24_2017 Sb.&efficiency=&searchEfficiency=20170216-20181231
https://www.obecniportal.cz/?law=250_2000 Sb.&efficiency=&searchEfficiency=20170216-20181231


Doporučení č. 5
Zlepšit motivační systém úřadu z hlediska personální strategie

Téma č. 1a Správa věcí veřejných 

Implementace a vyhodnocování personální strategie MěÚ

Prorodinné aktivity (příklad dobré praxe MV ČR)

Zapojení do projektu DOBRO – Dobrovolnictví ve veřejné správě

Genderový audit (11/2017) 



Téma č. 1a Správa věcí veřejných 



Doporučení č. 7
Posílení principu transparentnosti v dalších oblastech 

(veřejné zakázky) 

Realizace dle zákona a usnesení ZM (zveřejňování smluv nad       
50 tis. Kč) - jedná se o zákonné nařízení

(vnitřní směrnice, web – záložka – Podnikatel)

Téma č. 1a Správa věcí veřejných 



Doporučení č. 8
Vytvořit manuál práce se SPRM (garanti, provázání s rozpočtem, 

ÚPD, kontrola realizace)

Projekt Portfolio - zapojení do projektu

• doporučení, sladění metodik strategického řízení a 
nastavení procesů - ukončení prosinec 2017

Téma č. 1a Správa věcí veřejných 



Doporučení č. 9
Vydávání výroční zprávy města

Zpracování koncepce využití nových médií – schváleno RM

Interaktivní výroční zpráva  - schválena RM a vydána

Téma č. 1a Správa věcí veřejných 



Doporučení č. 10
Provádět každoroční vyhodnocování stížností 

(zahrnout návrh opatření)  

Pravidelné vyhodnocování stížností včetně navržených opatření
- schváleno RM a vyvěšeno
- s návrhem opatření (např. školení pro MP)

Téma č. 1a Správa věcí veřejných 



Téma č. 1b 

Územní rozvoj

Venuše Brunclíková
vedoucí Odboru územního rozvoje



Doporučení č. 1 
Zpráva o uplatňování územního plánu - snížení záboru 

ZPF I. a II. třídy kvality, změna č. 3 ÚP

Téma č. 1b: ÚZEMNÍ ROZVOJ 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Litoměřice 
- schválena ZM 21. 4. 2016  - pořizování změny č. 3. ÚP - předpoklad vydání 

rok 2018



Doporučení č. 2
Rychleji realizovat využití brownfields

1. Pořizování Územní studie veř. prostranství pro areál kasáren Pod 
Radobýlem – dokončení 1.Q 2018

2. Pořízení územních studií veř. prostranství zahrnujících mj. bývalý 
areál HZS – Želetice a bývalý areál AČR – ul. Pobřežní –
předpoklad dokončení konec 2018

3. Předložení žádosti o dotaci z programu MPO – Regenerace a 
podnikatelské využití brownfieldů - pivovar

Téma č. 1b: ÚZEMNÍ ROZVOJ 



Doporučení č. 3 
Omezit zábor půd v oblastech s evropsky významnou lokalitou 

- Bílá stráň, Radobýl, Ohře, Labe

Dáno zákonem a územním plánem, nebude se dále rozšiřovat, 
kompetence KÚ ÚK a správy CHKO České středohoří

Téma č. 1b: ÚZEMNÍ ROZVOJ 



Doporučení č. 4
Vytvoření vazby mezi ÚP, SPRM a městským rozpočtem

SPRM a jeho metodiky, Akční plán k SPRM

Téma č. 1b: ÚZEMNÍ ROZVOJ  

Strat. 

cíl
Název akce/projektu Odpovědnost

Celkové 

reálné 

náklady       

(tis. Kč) 

Získaná 

částka 

dotace   

(tis. Kč)

Podíl 

rozpočtu 

města   

(tis. Kč)

Byly 

naplněny 

hlavní cíle 

ANO/NE

Výsledek/ výstup projektu

Zdůvodnění, pokud 

nebyly naplněny 

hlavní cíle 

B.III Park Miřejovická stráň OŽP 5 786 1 586 4 200 ANO otevřený nový park

B.III Podzemmní kontejnery U Stadionu OŽP 180 0 180 ANO intalovány podzemní kontejnery

B.II

ul. Trnková nová silnice, včetně dešťové 

kanalizace OUR 3 454 0 3 454 ANO nová silnice, včetně dešťové kanalizace 

B.II

Litoměřice - modernizace a dostavba 

autobusového nádraží I. OUR 58 949 48 714 10 235 ANO

zmodernzované autobusové nádraží, 

včetně nového parkoviště

C.II + C.VVíceúčelové hříště u azylového domu OSVaZ 605 274 331 ANO vystavěné hřiště

C.II Rekonstrukce dětského dopravního hřiště OŽP 14 527 11 671 2 856 ANO nové dopravní hřiště

C.II Koupaliště - filtrace I.etapa OŽP 3 800 1 900 1 900 ANO připravené nádrže, rozvody, betony

D.I Solární ohřev vody (sběrný dvůr) OŽP 500 250 250 ANO

intalován solární ohřev na střeše 

administratvní budovy

Nové investice a projekty

Vyhodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice 

rozpočtový rok 2015



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS

PRŮM. HODNOCENÍ 

DOPADŮ (-2 AŽ +2)
ODPOVĚDNOST

AKCE

CELKEM

ROZPOČET 

2017

POLOŽKA V 

ROZPOČTU
DOTACE 

TERMÍN 

REALIZACE

Nové investice a projekty

B.III Závlahy - Na Valech instalace závlah na ulici Na Valech 1 OŽP 1 720 1 720 5805/5000 0 2017

B.II

Automatické parkovací systémy pro 

kola

výstavba zařízení na ukládání kol  

(realizace v případě získání dotace) 2 OÚR 14 300 1 201 8218/8200 12 500 2016-2017

B.

Ulice Palachova - zvýšení 

bezpečnosti dopravy  (realizace v případě získání dotace) 2 OÚR 43 600 29 600 8217/8200 14 000 2017-2018

B.I

Podpora regenerace panelových 

sídlišť 

regenerace panelového sídliště 

Pokratice III.etapa 1 OÚR 7 150 3 150 8216/8200 4 000 2017

C.I

MAP ORP LITOMĚŘICE (projekt MAS 

České středohoří )

zpracování Místního akčního plánu 

rozvoje škol na ORP Litoměřice 0 USPUR 760 436 9811/9100 436 2016 - 2018

C.II  Tělocvična KDH

rekonstrukce objektu v areálu Kasáren 

Dukelských hrdinů (realizace v případě 1 OÚR 6 500 2700 8219/8200 3 800 2017

D.I Renovace Domu dětí a mládeže

zateplení budovy  (realizace v případě 

získání dotace) 2 OŠKSPP 6 800 4 500 3610/3500 2 300 2017

D.I

Energ. služba se zaručeným 

výsledkem (EPC)

realizace úspor energine na 13 

objektech města Litoměříce 2 USPUR 6 500 6 500 9120/9100 0 2017

D.I

SFŽP ČR - účel. dot. - projekt PATH 

2030 

zpracování akčního plánu udržitelné 

energetiky LTM. 1 USPUR 1 718 818 90002/9100 916 2017

D.I Projekt ProgressHeat 

úspory a efektivní využívání energie 

v systému CZT 2 USPUR 2 306 613 9810/9100 550 2015-2017

D.I MobiLita21 

studie a analytické podklady pro rozvoj 

udržitelné městské mobility (průzkum 1 USPUR 1 200 604 90002/9100 589 2016-2018

E

Velkokapacitní cisterna JSDH 

Litoměřice nákup cisterny 1 SO 7 000 700 2301/2300 6 300 2017

E Osobní automobil JSDH Litoměřice nákup mikrobusu 1 SO 1 050 600 2301/2300 450 2017

Celkem 100 604 53 142 45 841

Akční plán - seznam investic a projektů na rok 2017  (v tis. Kč)



Doporučení č. 5
Zainteresovat občany k aktivnější veřejné diskuzi z hlediska 

funkčnosti, estetiky a bezpečnosti veřejného prostoru

Realizovat veřejná projednání vybraných investic 
• veřejná prezentace projektu revitalizace sídliště Pokratice III +IV s občany 

a architekty 20. 3. 2017
• komentovaná prohlídka areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem v rámci 

Dne archivů – představení pořizované územní studie veř. prostranství –
červen 2017

Téma č. 1b: ÚZEMNÍ ROZVOJ 



Doporučení č. 5 
Zainteresovat občany k aktivnější veřejné diskuzi z hlediska 

funkčnosti, estetiky a bezpečnosti veřejného prostoru

1. Vítězný projekt participativního 
rozpočtu realizován v areálu ZŠ 
U Stadionu (200 000 Kč) – Bosá stezka
- otevřena v září 2017

2. Veřejná fóra ZM

Téma č. 1b: ÚZEMNÍ ROZVOJ 



Téma č. 2

Životní prostředí

Pavel Gryndler
vedoucí Odboru životního prostředí



Podmínka č. 1
Zpracování a realizace AP snižování spotř. vody do r. 2018

1. Monitoring možností využívání dešťové vody na budovách města

2. Zpracování projektové dokumentace na využití dešťové vody v budově MěÚ 
Litoměřice v Pekařské ulici – zahájena realizace projektu

3. Zadání informačního bulletinu na využívání 
dešťové vody v Litoměřicích 
- OŽP připravuje podklady pro zpracování inf. 
bulletinu pro využití dešťové vody v 
Litoměřicích se zaměřením na ekonomičnost 
projektu v závislosti na legislativě

4. Využívání dešťové vody v budovách MŠ 
- v přípravě - v závislosti na legislativě

Téma č. 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Podmínka č. 2
Navrhnout a realizovat nápravná opatření v ochraně ovzduší 

(zvl. PM 10, PM 2,5) do r. 2018

Téma č. 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Intenzivnější kropení komunikací

2. Ekologizace vozového parku MěÚ Litoměřice – nákup elektromobilů 

3. Zpracování studie proveditelnosti - pořízení monitorovací sítě stavu ovzduší se 
zaměřením na PM10 pro zjištění směru dálkového přenosu prachu 



Podmínka č. 3
Prověřit opatření případného úniku radioaktivních látek z 

uskladnění radioaktivních odpadů v dolu Richard

Téma č. 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Pravidelný hydrogeologický monitoring ÚRAO Richard (SÚRAO)

2. Občanská kontrolní komise

3. Probíhá nepřetržité měření seismicity

4. Příprava rekonstrukce ÚRAO Richard se zaměřením na zvýšení bezpečnosti

5. Proběhl den otevřených dveří pro veřejnost



Podmínka č. 6 
Likvidovat většinu ploch s invazivními rostlinami na území města

1. Plochy s invazivními rostlinami na území města jsou soustavně sledovány
a tyto rostliny jsou postupně likvidovány

Téma č. 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Podmínky prezentované v oblasti 1.b – Územní rozvoj:
Podmínka č. 4 

Snížení záboru ZPF I. a II. třídy kvality.

Podmínka č. 5
Rychleji realizovat využití brownfields.

Podmínka č. 7 
Omezit zábor půd v oblastech s evropsky významnou přírodou 

(Bílá stráň, Radobýl)

Podmínka č. 8
Naplánovat opatření proti svahovým pohybům a erozi

- dáno stavebním zákonem a územním plánem.

Téma č. 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Téma č. 3

Udržitelná výroba a spotřeba

Jaroslav Klusák
energetický manažer



1. Zpracování SECAP (Akční plán udržitelné energetiky a ochrany klimatu) 

▪ veškerá energetika města (oproti EPM) – byty, doprava, služby, firmy

▪ Podpořeno projektem PATH 2030 (NPŽP)

2. Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) – 5 zakládajících 
měst (Litoměřice, Chrudim, Kopřivnice, Hradec Králové, Brno)

▪ připraven pilotní projekt s Energy Cities pro r. 2018

▪ listopad 2016 – konference SEMMO v Praze – cca 80 účastníků 

▪ III. mezinárodní konference k udržitelné energetice a dopravě
23. - 24.11.2017, Litoměřice

3. Mezinárodní projekty 

▪ INNOVATE (2017-2020) – HORIZON 2020 – Inovativní financování

▪ SCORE (2018 -2021) – HORIZON 2020 – Komunitní OZE

▪ STARDUST (2017 -2022) – HORIZON 2020 – Rozvoj eko-čtvrtí

Doporučení č. 1
Do USV více zapojit zainteresované strany a soukromý sektor

Téma č. 3: Udržitelná spotřeba a výroba



Zpracování SECAP (Akční plán udržitelné energetiky a ochrany klimatu) 

▪ Kvantifikovaný cíl oproti roku 2000 definován do 12/2017

Doporučení č. 2
Stanovit konkrétní cíle ekologické a uhlíkové stopy města a 

definovat aktivity k jejich dosažení

Doporučení č. 3
Schválit vnitřní předpis pravidel pro zodpovědné nakupování 

Návrh na vnitřní předpis 

Téma č. 3: Udržitelná spotřeba a výroba



Bude součástí vnitřního předpisu (viz Doporučení 3) 

Doporučení č. 4
Energetický management rozšířit o další oblast USV 

(spotřebiče, materiály, apod.)

Téma č. 3: Udržitelná spotřeba a výroba

→ 2018



Informační kampaň pro propagaci sběrného dvora

Pilotní projekt separace a využití bioodpadu - žížaly

Doporučení č. 5
Odpadové hospodářství více zaměřit na oběhové hospodářství 

a prevenci vzniku odpadu

Téma č. 3: Udržitelná spotřeba a výroba



Doporučení č. 6
Rozšířit energetická kritéria výstavby (materiály, zeleň, 

doprava)

Připraven pilotní projekt startovacího bydlení v aktivním standardu 

▪ podána žádost do výzvy EKOINOVACE (SFŽP) – 06/2017 

▪ kombinace opatření udržitelné energetiky a dopravy

▪ akumulace energie z FVE a využití pro e-mobilitu

▪ využití odpadního tepla

▪ dlouhodobý monitoring a veřejně dostupná (open) data

▪ související osvěta

▪ partneři Energy Cities, NSZM, CPD, UCEEB, PORSENNA o.p.s.

Téma č. 3: Udržitelná spotřeba a výroba



▪ listopad 2017 – osvětové akce na 4 ZŠ

▪ vzdělávání zaměstnanců MěÚ - školení k UR - zaměřeno i na USV

Téma č. 3: Udržitelná spotřeba a výroba

Doporučení č. 7
Zapojit více ostatní odbory do USV

Doporučení č. 8
Pravidla z hlediska USV promítnout do přípravy investic a 

smluv

1. Zpracování SECAP (Akční plán udržitelné energetiky a ochrany klimatu) 

▪ minimální požadavky na energetickou renovaci, užití OZE, 
obnovitelných materiálů

2. Pilotně možné ověřit při projektu startovacích bytů 

▪ projekt postoupil do 2. kola hodnocení 



Téma č. 4 

Doprava

Antonín Tym

manažer geotermálního projektu



Doporučeni č. 1
Zpracovat Plán udržitelné městské mobility (PUMM)

Téma č. 4: DOPRAVA

1. Zahájeny první vstupní analýzy PUMM (sběr dat o mobilitě, měření intenzit 
dopravy d.)

2. Zřízen Řídící výbor PUMM (1. jednání 25.10.)

3. Zpracování komunikační strategie PUMM

4. Zpracovány plány mobility pro m. nemocnici a MěÚ



Doporučení č. 2
V rámci PUMM se zaměřit na dopravu v klidu, parkovací politiku 

včetně ekonomických opatření, omezení množství vozidel 
v historickém centru

1. Změna nařízení RM o placeném stání silničních motorových vozidel na 
vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem 
organizování dopravy, zvýšení ceny parkovného v 1. zóně.

2. Žádost o dotaci z IROP na realizaci P+R v prostorách bývalého žel. tunelu –
předpoklad realizace 2018 – 2020.

3. Redukce počtu parkovacích míst na Mírovém náměstí a zavedení ICT 
monitoringu obsazenosti.

4. Přípravná studie dopravy v klidu (12/2017).

Téma č. 4: DOPRAVA

→ 2018



Doporučení č. 3
Ve spolupráci s ŘSD a krajem řešit odklon dopravy z bezprostřední 

blízkosti centra

1. Jednání s ŘSD o přípravě projektu přeložky I/15 - studie ŘSD.

2. Jednání s KÚ ÚK o přípravě projektové dokumentace a realizace stavby II/247 
- přivaděč .

Téma č. 4: DOPRAVA



Doporučení č. 4
Sledovat vývoj poptávky po dopravě a výsledky zohledňovat

1. Průzkum dopravního chování (9-12/2017), 
měření intenzit (10/2017).

2. Cyklověž - automatický parkovací sytém pro kola 
– získána dotace – realizace 2018

3. Soutěž „Úředník na kole“

4. Plány mobility pro nemocnici a MěÚ

Téma č. 4: DOPRAVA



Doporučení č. 5
Ekologizace individuální dopravy ve městě – „začít u sebe„ 

(např. uplatňování enviromentálně šetrných vozidel)

1. Elektromobily pro MěÚ a PO - získána dotace na nákup 6 elektromobilů a 
2 plug-in hybridů – nákup v 2018 (viz také oblast č. 2 ŽP) 

2. Vyznačení cyklotras ve městě – odbočka do ul. Vavřinecká a na Terezínskou 
kotlinu

3. Vybudování plnící stanice CNG

4. Odborný seminář na téma doprava 
ve městech pro ZM a RM (25.10.)

5. Realizace veřejných (dokumentace)                                 a 
neveřejných (realizace MěÚ) dobíjecích st.

6. Memoranda o spolupráci s firmami II

Téma č. 4: DOPRAVA



Doporučení č. 6 (doplněno městem Litoměřice)
Opatření na zklidňování dopravy v centru města 

1. Uzavření Mostecké ulice a otočení jednosměrky v části Michalské ulice - trvá

2. Rozšíření pěší zóny na Kostelní náměstí (odstranění kontejnerů a parkovacích 
míst) - trvá

3. Opatření na zvýšení bezpečnosti dopravy - Palachova ulice

4. Světelné signalizační 
zařízení - ul. Na Valech

Opatření mimo doporučení:

1. Zřízena pozice manažera 
mobility a manažera PUMM (´17)

2. Práce s klíčovými aktéry

Téma č. 4: DOPRAVA



Téma č. 5 

Zdraví obyvatel

Irena Vodičková
koordinátor Zdravého města a MA21



1. Zdravotní plán – v původní podobě, úpravy

2. Odborná garance oblasti přímo na MěÚ – přesun na OSVaZ

3. Pravidelné vyhodnocování TOP 3 problémů

Doporučení č. 1 
Zdravotní plán - přehodnotit obsah, definovat cíle, opatření, 

aktivity, indikátory plnění, finance a kontrolu plnění

Téma č. 5: ZDRAVÍ OBYVATEL

→ 2018



Provázání závěrů Analýzy se strategickými dokumenty (propojení s AP SPRM)

Doporučení č. 2
Analýzu zdravotního stavu a indikátorů rozšířit o zdravotní 

komentáře a provázat se strategickými dokumenty

Téma č. 5: ZDRAVÍ OBYVATEL

- stanovení TOP 3 P 2018 - 2020

Doporučení č. 3
Zdravotní plán - pojmenovat problematické oblasti

→ 2018

→ 2018



Téma č. 5: ZDRAVÍ OBYVATEL

Preventivní vzdělávací akce 
Spolupracujeme:
- s jednotlivými odbory MěÚ
- s neziskovými organizacemi (Liga proti rakovině, Hospic sv. Štěpána), 

ČČK, školy, složky IZS  (Policie ČR, MěP), Městská nemocnice, Knihovna 
K. H. Máchy, VZP, Středisko ekolog. výchovy SEVER, …

pro:
- mateřské školy
- základní školy
- dospělé
- seniory
- zaměstnance MěÚ

témata:
- zdravý životní styl - zdravé zoubky, zdravá záda, výživa, …
- prevence – drogová, onkologická



Téma č. 5: ZDRAVÍ OBYVATEL

Jablíčkový den 
- na podporu boje 
proti rakovině
Liga proti rakovině
říjen 2017

Bezplatné měření 
zdravotních ukazatelů, 
KHES, říjen 2017

Zdravé zoubky
pro děti z MŠ

duben 2017

Senioři plavou
přes kanál La Manche

únor 2017

Senioři plavou
přes kanál La Manche

únor 2017



Téma č. 6

Místní ekonomika a podnikání

Marcela Škrancová
vedoucí Obecního živnostenského úřadu



Podmínka č. 1 

Posílit míru komunikace města s místními podnikateli

1. Snídaně s podnikateli
2. Info web
3. Zapojení místních podnikatelů do Techdays 

Téma č. 6 MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 



Téma č. 6 MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 



Téma č. 6 MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 



Doporučení č. 1
Ve spolupráci s Destinační agenturou posílit prezentaci 

města v nadregionálním významu

Podepsáno memorandum o spolupráci:

• projekt „Objevte barokní 
zahradu Čech“ 

• okruh „Církevní památky“

Téma č. 6 MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 



Doporučení č. 2
Centrum cestovního ruchu - rozšiřovat nabídku aktivit

Udržení stávajících akcí a zachování jejich vysoké úrovně: 

• Litoměřický Hrozen, degustace, ples přátel vína, povídání 
o víně

• Velikonoční jarmark

• turistické trasy městem – služby pro turisty

• výstavy – expozice důl Richard

Téma č. 6 MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 





Doporučení č. 5
Podporovat mezinárodní projekty ve spolupráci s podnikateli

Realizace geotermálního projektu
- zahájena realizace výzkumné infrastruktury
RINGEN

Příprava a realizace dalších projektů
od roku 2018

Téma č. 6 MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 



Doporučení č. 6
Posílit vnější prezentaci města

• Vydání vícejazyčného materiálu

• Aktualizace propagačních materiálů

• Využití Zahrady Čech - detašované pracoviště Informačního 
centra při výstavách

• Zapojení do celorepublikové kampaně agentury Czech 
Tourism „Baroko všemi smysly“

• Aktivní účast na konferenci STOP and STAY 

Téma č. 6 MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 





Téma č. 6 MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

Doporučení č. 7
Zachovat každoroční tradiční akce k rozvoji cestovního ruchu

Udržení stávajících akcí a zachování jejich vysoké úrovně

• Vinařské Litoměřice, vinobraní, pivní slavnosti

• Litoměřické kulturní léto

• http://www.mkz-ltm.cz/exterieroveakce/

http://www.mkz-ltm.cz/exterieroveakce/


Téma č. 7

Vzdělávání a výchova

Andrea Křížová
vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče



Doporučení č. 1
Systematicky monitorovat VUR v podobě pravidelných analýz

1. Úprava struktury výročních zpráv 
škol a školských zařízení s 
podrobným výčtem aktivit/projektů 
zaměřených na VUR – 2016 / 2017 
rostoucí trend

2. Podpora projektů VUR přímo z 
rozpočtu města namísto dotačního 
programu – veřejné i soukromé 
školy

Téma č. 7:  VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ



Doporučení č. 2 (I)
Vytvářet širší sítě stakeholderů pro VUR

II. ročník TECHDAYS Litoměřicko 
– říjen 2017 
• prezentace technického 

vzdělávání ve vazbě na 
uplatnění na trhu práce v 
regionu

• Workshop pro výchovné / 
kariérní poradce při ZŠ

Téma č. 7:  VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ



Doporučení č. 2 (II)
Vytvářet širší sítě stakeholderů pro VUR

Školní fóra na všech základních 
školách ve městě

VÝSTUPY

VEDENÍ ŠKOLY       VEDENÍ MĚSTA

Téma č. 7:  VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ



Doporučení č. 2 (III)
Vytvářet širší sítě stakeholderů pro VUR

• MAP rozvoje vzdělávání ORP Litoměřice

• Propojování formálního a neformálního
vzdělávání – spolupráce Technického
klubu mládeže - základní
školy ORP Litoměřice

Téma č. 7:  VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ



Doporučení č. 3 
Uplatnit mentoringový program pro učitele

• MAP ORP Litoměřice - "Edu cafe" - předmětové teamy
• Mentoring pedagogů přímo ve výuce na ZŠ

Téma č. 7:  VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ



Téma č. 8

Kultura a místní tradice

Andrea Křížová
vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče



Doporučení č. 1
Zdůraznění kultury ve SPRM 

1. Zpráva z workshopů s odbornou veřejností projednána
Strategický dokument 2018-2019 v rámci aktualizace SPRM 

2. Strategické dokumenty městských kulturních organizací

Téma č. 8:  KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE



Doporučení č. 2
Evaluace spokojenosti obyvatel s kulturními zařízeními

Návrh metodiky (dotazníky, šetření, online hlasování apod.) 
pro hodnocení kulturních akcí ze strany veřejnosti – spolupráce 
s NSZM výstupy 2018

Téma č. 8:  KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE



Doporučení č. 3
Kulturní a kreativní čtvrť

Kulturní - konferenční centrum - propojení objektů hradu a domu 
kultury v multifunkční prostor pro pořádání kulturních, 

společenských, vzdělávacích a osvětových akcí, pořádání kongresů.

Téma č. 8:  KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE



Téma č. 9

Sociální prostředí

Renáta Jurková
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví



1. Zpracování projektové dokumentace a umístění do vhodného dotačního 
titulu.

2. Zpracování pravidel pro přidělování prostupného bydlení.

Téma č. 9: SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Doporučení č. 1 
Zajistit systém prostupného bydlení



Propagace a osvěta v oblasti sociálních služeb

• Katalog sociálních služeb

• Webové stránky

• Mapa sociálních služeb

• 5. komunitní plán na 
SO ORP Litoměřice(tvorba)

Téma č. 9: SOCIÁLNÍ SLUŽBY

www.komplanlitomerice.cz

http://www.komplanlitomerice.cz/


Tvorba koncepcí a odborných analýz

• Naplňování koncepce proseniorské politiky - Místa přátelská 
seniorům, Den seniorů, Letní tábor pro seniory, setkání 
seniorů)

• Naplňování koncepce prorodinné politiky (Den rodiny, 
podpora volnočasových a sportovních aktivit u nízko-
příjmových rodin, prorodinné dny)

• Analýza potřebnosti sociálních služeb na SO ORP Litoměřice

• Analýza bydlení

Téma č. 9: SOCIÁLNÍ SLUŽBY



Finanční podpora sociálních služeb

• Vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb

• Vyhlášení program podpory sociálních a zdravotních aktivit 
pro občany města Litoměřice 

• Podpora Dobrovolnického centra, Charitního šatníku a 
Klokánku

• Finanční dary - Hospic sv. Štěpána, Centrum Srdíčko, Diakonie 
ČCE, Univerzita třetího věku, FOD Klokánek, Nemocnice 
Litoměřice a.s., CSP Litoměřice)

Téma č. 9: SOCIÁLNÍ SLUŽBY



Pomáháme osobám s hendikepem
Podpora:

– Centrum Srdíčko

– Viktoria, Liga proti rakovině

– Hospic sv. Štěpána

Před spuštěním:

– online tlumočnické služby

– mobilní aplikace pro sociální služby

Téma č.9: SOCIÁLNÍ SLUŽBY



Téma č. 10

Globální odpovědnost

Petr Hermann
politik Zdravého města a MA21



1. Stálá spolupráce se školou v Keni - Ndere od roku 2015. 

2. Od roku 2017 pravidelná částka na rozvojovou spolupráci 50 tis. Kč.

Projekt ŠKOLNÍ TRÉNINKOVÉ FARMY

září 2017

Mějte krásný barevný den!

V září se to konečně provalilo!

Farmaření je o trpělivosti. Život v Keni je 

o trpělivosti. Že přináší růže? Ale ty přece nejsou 

k jídlu…

Téma č. 10: GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Doporučení č. 1:
Systematická rozvojová pomoc - každoročně vyčleňovat finanční 

částku na projekty rozvojové spolupráce z rozpočtu města



Fairtradové město Litoměřice

Téma č. 10: GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST

• Osvěta a propagace fairtrade - FT ochutnávka nemocnice, 
Desatero problémů Litoměřic, Mladé fórum, distribuce 
propagačních materiálů, výstava farmářů z Malawi

• Certifikace FT provozovny - bufet na Dómském pahorku

• Celorepublikový happening Férová snídaně

• Africký férový festival DUN DUN

• Týden důstojné práce - výstava na stromech)

• Soutěž o fairtradový slogan



Fairtradový počin roku

1. Fairtradová večeře v České republice na Masarykově ZŠ

➢ 500 účastníků

➢ výtěžek 5 000 Kč na podporu školy v NDERE 

Téma č. 10: GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Příklady dobré praxe



DĚKUJEME 

ZA POZORNOST

TĚŠÍME SE NA DISKUZI


