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Dobrý den, 

 na jednom z předchozích 
zasedání jsem slíbila, že vás budu 
pravidelněji informovat o dění a 

událostech, které mě v daném časovém úseku potkaly, a 
které jsou pro veřejnost důležité nebo alespoň zajímavé. 
Budu ráda, když mi budete případně zasílat své dotazy 
nebo náměty, co dalšího mám ve svých aktualitách 
zmínit. Zpravodaj vychází jednou za tři měsíce, zasedání 
se koná také v podobném časovém intervalu, a proto 
volím tuto záložku webových stránek pro každotýdenní 
soupis událostí na úřadě a v našem okolí. Přidám i pár 
fotek pro dokreslení: 

trocha letošního sněhu, který napadl koncem roku 2014 



Asi nejdůležitější událostí posledních dní byla návštěva 
ministra dopravy Dana Ťoka  a ministra životního 
prostředí Richarda Brabce a pana hejtmana Oldřicha 
Bubeníčka dne 13.1.2015 na sesuvu na dálnici nad 
Litochovicemi. Pan hejtman předložil oběma ministrům 
naše požadavky a informoval je o těžkostech s vodou, 
které zahájením výstavby dálnice obce Prackovice a 
Litochovice zažívají. Oba ministři se zavázali  pomoci 
našim obcím tak, aby ustaly problémy s vodou a obec to 
zároveň nikterak nezatížilo. Ministr dopravy dále zmínil, 
že byly vyčleněny prostředky na opravy silnic. Naše 
požadavky jsem sepsala do následujících bodů: 

Problémy s vodou - Prackovice a Litochovice nad Labem 

Od roku 2010 čelí obě obce zvýšeným výskytem spodních vod, vznikem náhlých bleskových 
povodní způsobujících poškození infrastruktury a majetku občanů, zvýšeným průtokem 
povrchových vod a vzniku nových vodotečí. Co je potřeba udělat: 

	 PRŮZKUM OBLASTI A VODOTEČÍ 
1) Zvýšený výskyt spodních i povrchových vod od roku 2010 způsobuje místní sesuvy 

(opěrné zdi, ploty, praskání domů), neočekávaný vznik a zánik  lagun, bažin a močálů, 
podmáčení pozemků i stavebních parcel, vznik nových pramenů, obec byla nucena 
upravit a uzpůsobit příkopy na trvalé vodní toky, které protékají obytnými zónami. 
NUTNO ROZŠÍŘIT PRŮZKUM OBLASTI I DO OBOU OBCÍ a jejich bezprostředního okolí.  

	 PRŮZKUM A OPRAVA INFRASTRUKTURY 
2) Poškození infrastruktury - podzemní posuny či poškození způsobily masivní průsaky 

spodních vod a trubní vedení dešťových vod do splaškové kanalizace (přečerpávací 
stanice opraveny za 6 milionů - i přesto při dešti nadále přečerpáváme déšť a spodní 
vodu z obou obcí). NUTNO PROVÉST PRŮZKUM A OPRAVU POŠKOZENÉ DEŠŤOVÉ A 
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, NAJÍT PŘÍČINU PRŮSAKŮ DO SYSTÉMU. 

	 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PRŮCHODU VOD Z TĚLESA  DÁLNICE 	 	
	 OBYTNOU ZÓNOU 
3) Zvýšený průtok povrchových vod z tělesa dálnice neupraveným korytem (Litochovický 

potok, neznámý dešťový příkop zaústěný do dešťové kanalizace obce na návsi v 
Litochovicích) - NUTNO PROVÉST ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO ODVODU VOD Z DÁLNICE 
OBYDLENÝM ÚZEMÍM. 



	 OPRAVA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 
4) Zvýšený průtok vod poškozuje naši technologii na ČOV, nutno provést úplnou 

revitalizaci. 

	 OPRAVA POVRCHŮ KOMUNIKACÍ POŠKOZENÝCH PŘIVALY VOD 
5) Asfaltové povrchy a nedostatečné propustky způsobují nadměrné průtoky povrchových 

vod a ničí povrchy místních komunikací - nutno opravit. 

Návštěvu ministrů a hejtmana zaznamenala i média: 
http://usti.idnes.cz/sanace-sesuvu-na-dalnici-d8-a-obnoveni-zeleznicni-trati-p15-/usti-

zpravy.aspx?c=A150113_135720_usti-zpravy_alh 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/298057-ministri-i-hejtman-trvaji-na-svem-d8-
bude-hotova-do-konce-roku-2016/ 

Další aktuality: 
V letošním roce by mělo být hotové rozhodovací řízení 
týkající se územního plánu. Obec stále pevně věří ve 
schválení nové rozvojové zóny mezi Prackovicemi a 
Litochovicemi 

Zpracováváme výkazy a dotazníky týkající se 
odpadového hospodářství, ekologie, vypouštění odpadních 
vod, sběrů tříděného odpadu a surovin, zpracováváme 
inventury majetku obce a nové projekty na dotace pro rok 
2015. 
Plánované projekty: zateplení a výměna oken budovy OÚ, 
revitalizace hřiště Litochovice, rekonstrukce 2.patra KD 
Litochovice, opravy komunikací, oprava bytu čp 8 

http://usti.idnes.cz/sanace-sesuvu-na-dalnici-d8-a-obnoveni-zeleznicni-trati-p15-/usti-zpravy.aspx?c=A150113_135720_usti-zpravy_alh
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/298057-ministri-i-hejtman-trvaji-na-svem-d8-bude-hotova-do-konce-roku-2016/


Prackovice, oprava podlah v MŠ Brouček (podmínka 
hygieny), a další (např.projekty spojené s kanalizací). 

Veverčatům jsme zadali vyplnit dotazník a nakreslit 
obrázky, jak by si představovala své nové hřiště - 
zastupitelstvo se rozhodlo v letošním roce věnovat větší 
pozornost obci Litochovice a zajistit revitalizaci hřiště v 
Litochovicích, dokončení rekontrukce KD Litochovice, 
zajistit opravu části místních komunikací. 

 

�  



 
Po Novém roce jsme dostali moc dobrý dort od paní Voženílkové a drobné dárky na 

památku od občanů. 

Ve čtvrtek 15.1.2015 jsem v Litochovicích na návsi našla 
velikého holuba, který nelítal. Pokud víte, komu holub 
patří, dejte mu vědět, že ho mám zatím doma. Uvidím, 

jestli bude chtít někam letět, zatím je rád doma v klidu. 



Co se týče dotací na komunikace, zatím čekáme na 
vhodný dotační titul - to je informace především pro 
obyvatele Nad rybníčkem, kteří čekají na novou 
zpevněnou komunikaci. Osobně si myslím, že na 
kofinancování této stavby bude mít obec připravené 
prostředky až na rok 2016. 

V pondělí 19.1.2015 dle avíza Krajského úřadu dorazí na 
účet obce první úhrada z FSEU na opravy komunikací po 
povodni (za motorestem, Myší díra + kofinancování 
propustků z dotace ministerstva dopravy). Je to jedna ze 
dvou akcí, které jsme museli předfinancovat z našich 
zdrojů a z úvěru od KB (celkem úvěr na 7,2 mil.). Druhá 
část úhrady - za opravu přečerpávacích stanic ve výši 
6,3 milionu, by měla dorazit v následujících měsících. 
Teprve poté, co zcela splatíme úvěr na předfinancování 
povodňových oprav, si zcela oddychnu, protože to není 
jednoduché vymyslet a zajistit průběh a financování pro 
nás tak velkých akcí….. 

Na konci prosince byl obci zpět provizorně předán 
pozemek u místní komunikace v Litochovicích spol.N+N 
Litoměřice, která jej používala při opravě železničního 
náspu jako zařízení staveniště. Tento pozemek bude ještě 
na jaře zmíněnou společností upraven vrstvou ornice a 
oset travou. Zničené stromečky budou nahrazeny novou 
výsadbou. Spol.N+N zajistí i první seč trávy a odstranění 



případných kamenů z pozemku (abychom si nepoškodili 
naše stroje…). Spolupráce se společností N+N Litoměřice 
byla bezproblémová a příjemná. 

Zakoupen byl nový zametací stroj v hodnotě téměř 2 
milionů Kč. Výše dotace činila téměř 1,7 mil. 



Instalována byla druhá vodočetná lať na nábřeží v 
Litochovicích u chaty otužilců, která byla posledním 
prvkem projektu Varovný protipovodňový systém obce 
Prackovice, jehož součástí byly digitální rozhlasy 
napojené na pult Integrovaného záchranného systému a 
Digitální povodňový plán (odkaz na něj najdete v záložce 
vlevo na webu prackovice-litochovice. 

  

                                             

Na svou první schůzku se chystá 
finanční výbor obce - pozváni jsou všichni zástupci spolků 
a organizací žádajících dotaci na svůj provoz od obce 
(keramika, Veverčata, rybáři, jachtaři, hasiči, fotbalisti, 
knihovny, SPOZ). Účelem schůzky jsou informace o chodu 



zmíněných spolků a jejich finančních potřeb. Obec 
pomalu dává dohromady podklady pro sestavení 
řádného rozpočtu na rok 2015, který bude schválen v 
období do 31.3.2015. 

Probíhá oprava bytu čp.8 v Prackovicích - výměna oken a 
změna vytápění, po ukončení rekonstrukce bude byt 
pronajat nájemníkům dle pořadí došlých žádostí o byt. 

13.1.2015 proběhla první valná hromada Místní akční 
skupiny České středohoří, kde se schvalovaly stanovy pro 
přechod sdružení na spolek a jednací řád spolku pro 
jeho zapsání do Obchodního rejstříku a pokračování ve 
formování strategie na nové programovací období. Jen 
připomínám, že od této MAS jsme obdrželi dotaci na 
rekosntrukci KD Litochovice 1.fáze. výměna části osvětlení, 
oprava komunikace Pod kovárnou a jednu drobnou 
dotaci na slavnost stromů. 

Podali jsme žádost o zřízení mola pro sportovní a 
turistické lodě v Litochovicích. Je to součást dlouhodobého 
strategického plánu obce pro podporu cestovního ruchu, 
jehož součástí výhledově bude vybudování naučné stezky, 
vybudování cyklostezky napojující Litochovice na přívoz v 
Malých Žernosekách, podpora drobných podnikatelů v 
oblasti restauračních a ubytovacích služeb. 

Proběhlo pravidelné čištění čerpacích stanic. 



V pondělí 19.1.2015 v odpoledních hodinách budu mít 
schůzku se starosty okolních obcí na OÚ Malé Žernoseky 
organizovanou panem starostou Liškou za účelem 
projednání možností bližší meziobecní spolupráce 
několika územné propojených obcí. Tuto schůzku velmi 
vítáme a těšíme se na možnosti, které se naskytnou. 

20.1. je organizován kulturní komisí zájezd na divadelní 
představení do Ústí nad Labem na muzikál Noc na 
Karlštejně, který měl proběhnout už před vánoci jako 
odměna za celoroční práci, ale z důvodu nemoci herců 
bylo představení posunuto na náhradní termín v lednu. 

V průběhu dalších dní bude tato první zpráva o 
aktuálním dění na OÚ doplňována o další informace. 

Děkuji za váš zájem. 
Své dotazy pište na ou.prackovice@mybox.cz 
nebo pište či volejte starostce na mobil 725 552 137. 

mailto:ou.prackovice@mybox.cz

