
SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA 

konaného dne 14. června 2011  

Jednání předsednictva se konalo v budově KÚ ÚK v Ústí nad Labem od 10.00 hodin a bylo 
ukončeno ve 12.30 hod. Jednání  řídil předseda spolku Václav tyl. 

Přítomni:  V. Tyl, A. Vacková,  V. Bešta, J. Bejček, Ing. J. Chládková, K. Kopecký, V. Vernerová 

Omluveni:  M. Cimrová, M. Trnková, Z.Valenta a A. Lanc 

Neomluveni: 0 

Hosté:  Bc. Radek Vonka -  radní ÚK, Z. Opočenská – oddělení RR a CR ÚK 
 
Předseda přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání předsednictva SPOV ÚK je schopno usnášení, 
přednesl program a navrhl zapisovatele. Zapisovatelem dnešní schůze jmenoval Ing. Janu 
Chládkovou.  
 

Návrh programu jednání: 

1. Schválení programu a zapisovatele 
2. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2012 
3. Prezentace Ústeckého kraje na výstavě „Má vlast v Praze na Vyšehradě“ 
4. Informace o setkání starostů obcí ke stavbě dálnice D8 
5. Informace z jednání předsednictva SPOV 
6. Různé 
7. Závěry a úkoly 

 
1. Schválení programu a zapisovatele 

Schváleno dle návrhu předsedy. 
 

2. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2012 

Radní Bc. Radek Vonka sdělil, že Program obnovy venkov (POV) byl diskutován na Klubu 
starostů malých obcí Litoměřicka. SPOV připraví anketu pro obce, ze které vyplynou potřeby 
obcí, na základě kterých by mohlo dojít k nastavení priorit POV 2012.  
Alokace prostředků do POV by měla být usnesením Zastupitelstva zastropována na minimálně 
30 mil. Kč, aby v příštích letech nedošlo ke krácení prostředků POV ÚK. Radní  p.Vonka 
podporuje navýšení POV ÚK v této variantě. 
 
Za obce sepsat podpůrný dopis. Pí. Opočenská poskytne analýzu a informace o alokaci 
finančních prostředků v POV ostatních krajů. Spolupráce v krajském zastupitelstvu (ZÚK) by 
měla být širší, než spolupráce dvou stran. Zastoupení v ZÚK je většinou městské, což je dáno 
složením politických stran. 
 
R. Vonka je třeba nejdříve udělat analýzu dotačních titulů v jednotlivých krajů. Každý kraj má 
jiné množství otevřených dotačních programů. 



 
J. Bejček - Dva náměty pro POV – získání dotací v rámci svazku obcí a u malých obcí 
sportoviště a kabiny (fotbalové areály). MAS – také jako prioritu zajistit v MAS. 
Členové souhlasili, že obnovu sportovních areálů na obcích je vzhledem k zapojení mládeže 
třeba podpořit. 
 
R. Vonka – sportoviště a sport jsou úkolem a starostí lidí, které volnočasové aktivity v obci 
organizují. Jsou na obcích důležitější věci, například chodníky, komunikace, vodovod atp. 
Návrh zvýšit spoluúčast žadatele, např. 50:50, pro sportoviště, pokud budou zařazena do POV. 
 
V. Tyl – ve většině obcí je to majetek obecní a sportovní klub je v nájmu. Když není majetek 
přímo fotbalového klubu, je problém ho udržovat. 
 
J. Chládková – stačí i nižší podpora a možnost udělat některé věci svépomocí. 
 
R. Vonka – sport je podporován dotačním titulem pro podporu volnočasových aktivit a rovněž      
i na infrastrukturu. 
 
Z. Opočenská připraví informaci o dotačních titulech. 
 
J. Chládková – v závěrečném účtu ÚK byly ušetřeny prostředky ve výši 152 mil. Kč a byly 
rozděleny do Fondu hejtmanky, školení administrátorů, FVH a další. POV nebylo navrženo 
k posílení, i když je alokace každoročně snižována. Kdo navrhuje oblasti k přerozdělení. 
 
R. Vonka –  návrh na rozdělení dělal ekonomický odbor ÚK. 
 
V.  Bešta – nové plánovací období, zda budou dále fungovat MASky anebo ROPy. 
R. Vonka – zřejmě bude méně operačních programů, kterých bylo v ČR v tomto plánovacím 
období mnoho. Lépe fungoval Společný operační program. Určitě zůstane podpora příhraniční 
spolupráce.  
 
K. Bejček – (člen pracovní skupina pro přípravu priorit na další plánovací období). Příhraniční 
spolupráce, nutná změna podmínek. V současné době je třeba mít partnera s druhé strany. Mělo 
by být vymezeno pásmo, kterého se to týká a podpory dát do rozvoje území. 
 
R. Vonka – partneři se hledají již špatně. SRN je bohatší a většinu věcí mají již zrealizovaných, 
ale nechtějí finanční prostředky investovat jenom do druhé strany hranice. 
 
Bude ustanovena pracovní skupina v počtu 3 – 5 členů předsednictva, kteří společně s p. 
Opočenskou připraví návrh ankety na téma priority POV pro rok 2012. Členové pracovní 
skupiny: Chládková, Vacková, Tyl, Bešta.      
    

3. Prezentace Ústeckého kraje na výstavě „Má vlast v Praze na Vyšehradě“. 

Zástupce odboru RR a CR KÚ ÚK p. Opočenská informovala o průběhu výstavy na Vyšehradě. 
Jedná se o prezentaci krajů – fotografie, místní výrobky, zajímavosti. Výstava je putovní, každý 
rok jí pořádá jeden kraj. Finanční prostředky pro pořadatelský kraj činí 100 tisíc Kč. Ústecký 
kraj byl pověřen prezentací v roce 2012. 

4. Informace o setkání starostů obcí ke stavbě dálnice D8. 
J. Chládková informovala o aktuálním stavu stavby dálnice D8. Více v příloze zápisu. 
 



5. Informace z jednání předsednictva SPOV 

VPP – dle MPSV jsou VPP institut politiky zaměstnanosti. Cílem je, aby obce VPP naučili 
návykům k práci a střídali jednotlivé uchazeče. Obce se tomu brání, jelikož si zaměstnance 
vyškolí, investují do něho, svěří mu drahá pracovní zařízení a pak musí vzít dalšího a opětovně 
do něj investovat. 
Zvýšený rozpočet na II. polovinu roku 2011 - byly navýšeny o 600 mil. Kč.  
Připravuje se změna zákona o zaměstnanosti. Zavedení povinnosti veřejné služby pro 
nezaměstnané, pokud budou pobírat podporu. 
 
LEADR – do budoucna budou přidělovány dotace hlavně přes MAS. Připravuje se program na 
dalších 7 let. 
 
Od 1. 6. 2011 nový člen SPOV ÚK Ing. Josef Tachecí jako fyzická osoba. 

 
6. Různé 

 
Předseda seznámil přítomné s návrhem kompetencí pro jednotlivé členy předsednictva SPOV 
ÚK. Budou projednány na příštím jednání, kde bude přítomna více členů. 
 
J. Beček – jednání v Senátu ČR dne 2. 6. 2011 – Konference o České poště – průběh jednání je 
na stránkách senátu. Výsledkem jednání byl požadavek zúčastněných starostů a některých 
senátorů na pozastavení jakékoliv formy privatizace, v tom to případě na akciovou společnost. 

 
7. Závěry a úkoly: 

 
Úkoly: 
 
1) Připravit anketu pro obce na téma priority POV pro rok 2012.  

    
 Chládková, Vacková, Tyl, Bešta,         T: do konce července 

 
2) Průvodní dopis k anketě konzultovat s panem radním Vonkou rozeslat všem obcím. 

 
Chládková, Vacková, Tyl, Bešta, Opočenská    T: do 15. srpna  2011 

 
3) Vypracovat analýzu POV ostatních krajů a informaci o dotačních dotačních titulech 

Ústeckého kraje. 
p. Opočenská            T: do konce července 

 
4) Prosazovat urychlení legislativního procesu návrhu nového rozdělení rozpočtového určení 

daní prostřednictvím SMO.          
A. Vacková, M. Cimrová 

 
 
 
Příloha zápisu – informace o stavbě dálnice D8. 
 
 
Zapsala: Ing. Jana Chládková členka předsednictva SPOV ÚK 
 
Za správnost: Václav Tyl předseda SPOV ÚK 



Příloha zápisu: 
DÁLNICE D8, STAVBA 0805 LOVOSICE – ŘEHLOVICE 

 
stav k 9. 6. 2011 – informace 

 
 
Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze 17.6.2010  zrušil rozhodnutí Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, který na základě odvolání občanských sdružení proti územnímu rozhodnutí o 
umístění stavby dálnice D8 v úseku Lovosice – Řehlovice změnil rozhodnutí stavebního úřadu 
Lovosice. Rozsudek nabyl právní moci 30. 7. 2010.   
 
Je nutné poznamenat, že důvodem ke zrušení rozhodnutí nebyl nezákonný postup úředníků 
krajského úřadu nebo městského úřadu. Jedná se spíše o otázku kvality zákonů, které musí být 
podstatným způsobem dotvářeny právními výklady. Nejvyšší správní soud, jehož právním 
názorem je krajský soud vázán, dospěl k jinému právnímu výkladu nedostatečné úpravy 
zákona o ochraně přírody a krajiny. 
 
Po zrušení územního rozhodnutí se pokračuje ve stavbách úseků, které již mají platná stavební 
povolení. Pro úseky, které neměly v době zrušení ÚR pravomocná stavební povolení musí být 
vydáno nové ÚR včetně stavebních povolení. Jedná se o 4 úseky dostavby dálnice D8. 
 

1. Odvod z retenční nádrže MUK Lovosice (SO A 321) – v současné době územní řízení 
probíhá, SÚ si vyžádal u ŘSD ještě doplnění podkladů o výjimky a souhlasy dle zákona č. 
114/1992 Sb. Děti země v tomto úseku objevili biotop ještěrky obecné. Na konci května 
stavební úřad územní rozhodnutí vydal, ještě nenabylo právní moci. 
 

2. Hlavní trasa v délce 100 m (A 50,5 – 50,6 km) v k.ú. Vchynice a Velemín – souběžně 
s tím vede stavební úřad sloučené územní a stavební řízení dle zákona č.416/2009 Sb., 
ŘDS žádost doplnilo o podklady s opatřeními vycházejícími z podmínek stanoviska EIA a 
požadavků vyhlášek 503/2006 Sb.  a  vyhl. č. 146/2008 Sb. o rozsahu projektové 
dokumentace k územnímu řízení a dopravních staveb. 
Mělo by být vydáno po 13. 6. 2011 veřejnou vyhláškou. 

 

Na vydání těchto dvou povolení záleží i termín zprovoznění úseku dálnice na křižovatku 
Bílinka v závěru roku 2011. Po zprovoznění těchto svou úseků by se již odlehčilo městu 
Lovosice a obci Vchynice, jelikož vozidla by sjížděla na MUK Bílinka a pokračovala by dále 
na Velemín, Bořislav a Teplice. Tyto obce budou však neustále nesmírně zatíženy dopravou, 
jelikož vydání ÚR a stavebních povolení na další úsek je náročnější a časově neodhadnutelné.  

3. Hlavní trasa v km 58,5 – 61,1 a 62,3 – 64,68 tj. úsek od tunelu Radejčín po křižovatku 
Řehlovice. Již bylo zahájeno řízení podle zákona č.416/2009 Sb., sloučené územní a stavební 
řízení 
Tento úsek je nerozsáhlejší stavbou. Stavební úřad oznámil podle z. 114/1992 Sb. občanským 
sdružením chystaný záměr. Přihlásili se 3 občanská sdružení (Sdružení ochránců ŽP 
Litoměřice-Studnička, Děti Země Brno-Patrik, o.s.Konipas – p. Černý). V tomto úseku nejsou 
zatím dořešeny majetkové vztahy.  Jde hlavně o pozemky, které byly ve správě státních statků 
Dubice a Libouchec. ŘSD spolu s PF ČR zajišťuje převod na Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. SÚ připravuje oznámení o zahájení řízení, což znamená, že stanovuje 



účastníky řízení a přezkoumává předložené podklady. Jen pro informaci: Jde o cca 90 
stavebních objektů. Pozemků přímo dotčených stavbou je  asi  600.  Ačkoliv většina pozemků je 
ve vlastnictví ŘSD, tak tyto pozemky mají cca 130 vlastníků. SÚ je povinen jako účastníky uvést 
i vlastníky sousedních pozemků, těch je v seznamu dle záborového elaborátu 34 stran  A4.    
Oznámení o zahájení řízení bude vydáno do konce června. Přibližně 3 měsíce se bude ÚR a SP 
vydávat. Výstavba tohoto úseku potrvá 30 měsíců. 

    
4.  SO A 311 vodoteč Litochovice  
Souběžně s tím je vedeno ještě jedno menší řízení a to je úprava vodoteče v k.ú. Litochovice, 
které má spíše lokální význam a stavbu nebrzdí.. Zde proběhlo ústní jednání. Po vydání 
rozhodnutí výše uvedených staveb, vydá SÚ ÚR i na tuto vodoteč. 

 
 
Závěr: 
Obce dotčené stavbou dálnice D8 a objízdnými trasami vyvíjí značné úsilí, aby stavba byla 
dokončena a odlehčilo se jak obyvatelům, kteří jsou přímo zasaženi, ale i ostatním, kteří jsou nuceni 
tímto úsekem projíždět. V srpnu 2010, kdy se uvažovalo o zastavení stavby, jsme pozvali tehdejšího 
ministra dopravy Víta Bártu do Vchynic, zde vznikla pracovní skupina, která se pravidelně schází 
dodnes. Širší schůzka zástupců ministerstva dopravy, kraje, ŘSD a samospráv se koná dnes 9. 6. 
2011 ve 14 hodin. Podrobnosti z tohoto jednání budou v tisku, jelikož přítomni budou i zástupci 
médií. 
 
Přesný termín dokončení stavby D8 nelze určit kvůli složitosti jednotlivých povolovacích procesů, 
odvoláním občanských sdružení a rovněž i politické nerozhodnosti současné vlády a jejích 
odpovědných ministrů. Předpokládáme však, že první úsek na MUK Bílinka by měl být zprovozněn 
do konce roku 2011, nejpozději do ½ roku 2012. Termín zprovoznění druhého úseku Radejčín – 
Řehlovice není možné odhadnout. 
 
Ing. Jana Chládková 

 

 
 

 
 

 

 


