
příloha 1)  DLOUHODOBĚ NEUSPOKOJIVÝ STAV VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Zdroj

Subjektivní výběr doporučení z Ankety zdravé město, Expertní skupiny a 5 priorit od občanů a 

zastupitelů (zpracované D. Dadučem).

Evidentně  jde  většinou o řadu dobře známých nedostatků

▪ Komunikační systém širšího centra města - prověřit dopravní systém ES

▪ Smysluplná dopravní koncepce s důrazem na co nejméně komplikovaný a bezpečný pohyb 

chodců, vozíčkářů a cyklistů.

5 PO

▪ zvýšit místa pro parkování 5 PO

▪ Rehabilitovat centrum jako veřejný prostor přívětivý pro obyvatele i návštěvníky (posílit úlohu 

veřejných prostranství, zlepšit prostupnost městem resp. přístupnost návštěvnicky atraktivních či 

více využívaných částí apod., řešit parkování) 

ES

▪ Strategie rozvoj města, koncepce: chybějící koncepce SMART City, chybějící dlouhodobá vize 

rozvoje města, slabé zapojení veřejnosti do rozhodování o důležitých věcech, kvalitní územní 

plán, nulová koncepce rozvoje města, více komunikace vedení města vs. občané

AZM

▪ Plánování a realizace dlouhodobé urbanistické koncepce města s důrazem na veřejný prostor a 

podporu aktivit obyvatel města ve veřejném prostoru
▪ Revitalizace městského centra a dopravní řešení lokalit zejména: realizace pěší zóny v ul. Pařížská 

a Dlouhá, prostor mezi OD Labe a OC Forum, dále Masarykova třída v úseku Sadová a Revoluční. 

Dále výkup a náhrada objektů po praví straně ul. Masarykova v úseku mezi ul. Pařížská a ul. 

Londýnská.

AZM

▪ Vytvoření příjemného a přátelského prostředí ve městě a jeho okolí 5 PO

▪ Bída! Je vidět téměř všude. Zlepšete vzhled města. 5 PO

▪ Oživit centrum města zpříjemněním veřejných prostorů (rozdělit stromořadím Mírové náměstí a 

stromy vizuálně zastínit konstrukční jámu vedle Zdaru). Prosadit dostavbu nebo tam vybudovat 

podzemní garáže...

5 PO

▪ Mírové náměstí působí fádně, je třeba zapracovat architektonicky na vzhledu centra Ústí nad 

Labem

5 PZ

▪ Redefinice Mírového náměstí a přilehlých ploch, aby plnily funkci živého centra města 5 PZ

▪ Oprava socialistické výstavby na Masarykově ulici tam kde je pošta a cely ten komplex, který je v 

otřesném stavu

5 PO

▪ Úprava Lidického náměstí, mobiliář, osvětlení, jsou zde klasické pouliční lampy a hlavně dlažba, 

které je, jak u Magistrátu, tak u budovy policie, v desolátním stavu.

AZM

▪ Kvalitní materiál a způsob obnovy komunikací a chodníků - obnovovat za použití kvalitních 

materiálů; žula, mobiliář, na straně, kde je výstavba z dob socialismu, jsou chodníky 

dvouúrovňové, tam po nějaké úpravě by se vešlo stromořadí! V jiných městech se také revitalizují 

centra, co rok, to ulice a ve finále je do několika let hotovo! Tady naposledy atrium a zanádraží. A 

opravdu zámková dlažba do centra nepatří! 

AZM

▪ Krytá stálá tržnice v blízkosti centra, aby se při cestě z práce dalo rychle nakoupit AZM

▪ Tržnice chybí. Se střechou, aby tam nemusely být improvizované slunečníky, s vodovodem na 

omytí ovoce a zeleniny a zázemím pro prodavače (je 21. století! Nemůžou stát v horku/zimě nad 

prknem.) a rybárnou s čerstvými rybami, Tržní parkoviště dodávek na Mírovém náměstí je 

příšerné!
▪

Je potřeba zatraktivnit město pro návštěvníky = Liberec/IQ Landia, Plzeň/technický park apod.
AZM

▪ Zvýšení množství turistických atrakcí- vědecko zábavný park typu IQ landie, aquapark, krytý 

minigolf, letní bobovou dráhu
▪ Neudržované soukromé objekty AZM



▪ Pořádné hřiště v městských sadech. Podobné, jako mají na Severní Terase, obnova hřiště 

Skřivánek, Více hřišť pro sportování mládeže (otevřeno do večerních hodin, využití zdarma)

AZM

▪ Hledání dalších možností jak umožnit trávit volný čas dětí venku nebo na sportovištích (úprava 

parků a zeleně, budování dětských hřišť apod.)

AZM

▪ Sport, rekreace: lázně dr. Vrbenského, sportovní hala Střekov; chybí sportoviště pro stolní tenis; 

aquapark; více využití pro rodiny s dětmi; podpora hokeje; skončit z devastací sportu a 

nepoužívat heslo "Ústí město sportu"; Laguna Severní Terasa; modernizace koupaliště s 

plaveckou halou na Klíši; obnovení činnosti tělocvičny Slavoj Severotuk na Střekově

AZM

▪ Zelený systém centra ES

▪ Častější výsadby stromů a jejich údržba AZM

▪ Služba občanům - akcelerace zeleně v dostupných (tedy prakticky všech) lokalitách, její vazba na 

volnočasové aktivity občanů města

5 PO

▪ nové parky a kvalitní veřejný prostor 5 PZ

▪  čistota města - dosud nevalná i vzhledem k městům, která mají podobnou skladbu obyvatel 

města, především v centru, ale i jinde.

5 PO

▪ Zlepšit úklid města a zpřísnit následnou kontrolu úklidu 5 PZ

▪ Pokutování a dohled nad nepořádkem (např. odhazování nedopalků apod.) AZM

▪ Pořádek v centru města, hlavně Mírové náměstí a okolí budovy bývalého autobusového nádraží 

(drogy, alkohol)

▪ Přereklamováno, polepeno co se kde dá, posprejováno, špína Vydat „Manuál pro nastavení 

regulace venkovní reklamy na území města“

5 PZ

▪ Obnova neudržovaných komunikací a chodníků: kompletně ul. Žukovova, zajistit odvodnění ul. 

Čajkovského poblíž křižovatky ulic s ul. Blahoslavova a Mařákova, tento stav trvá několik let, 

pacienti z blízkého ústavu, turisté či občané se při deštích obtížně dostanou na stanici MHD 

"vodárna" atd. Dále obnovit chodníky od rondelu k ul. Božtěšická, silnici Vaňovská (u hřbitova), 

Mezní, chodníky na S. Terase, kde jsou z doby před 43 lety), dále Krásné Březno, Střekov obecně, 

Dobětice, Skorotice, oprava chodníků v Ulici Hornická ve směru k Celnici, dále ul. Nad Březnem

▪  Využít rekreační potenciál  Labe  -  nábřeží Labe ES

▪ náplavka, využití potenciálu břehů Labe 5 PZ

▪ Více zatraktivnit nábřeží u řeky Labe. Pořádat akce, inspirujte se např. v Děčíně. 5 PO

Zkratky:
Expertní skupina ES

Anketa Zdravé město 2015-2024 AZM

5 priorit občané 5 PO

5 priorit zastupitelé 5 PZ


