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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )   b ere  n a  v ědo m í  

1. informaci o výstupech veřejného projednání týkajícího se nadefinování prioritních 

témat vnímaných veřejností  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
Na  veřejném projednání, tzv. Fóru Zdravého města, které se konalo 21. listopadu 2016 ve 

Velkém sále Domu kultury, byly veřejností naformulovány priority v jednotlivých oblastech 

rozvoje města. Vyřešení těchto problémů vidí občané jako základní předpoklad pro kvalitu 

života ve městě. Na veřejném projednání se sešlo 67 účastníků. 
 

Jednotlivé priority byly ověřeny v anketě, která ve městě probíhala od 1. 12. do 31. 12. 2016. 

Anketa byla uveřejněna na webových stránkách města a jednotlivých obvodů, facebooku města a 

v listinné podobě v Informačním středisku města Ústí nad Labem a vrátnici magistrátu (četnost 

odpovědí byla 2073).   
 

Dle metodiky Národní sítě Zdravých měst pak průnikem umístění témat, na jejichž významnosti 

se shodli jak účastníci veřejného projednání, tak respondenti v rámci otevřené ankety, vzešly 

ověřené priority (nejsou řazeny dle významnosti). U jednotlivých témat je zároveň přiřazen i 

odpovědný garant za řešení této ověřené priority: 
 

- Častější výsadby stromů a jejich údržba – vedení města (Pavel Dufek)   

- Zvýšení bezpečnosti v Žižkově ulici – Odbor dopravy a majetku 

- Chybějící autobusové nádraží – vedení města (MUDr. Jiří Madar) 

- Chybějící zeleň na Mírovém náměstí – Odbor dopravy a majetku 

- Neudržované soukromé objekty – Ostrategického rozvoje 

- Pokutování a dohled nad nepořádkem, např. odhazování nedopalků – Městská policie 

Ústí nad Labem 

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

vedení města (MUDr. Jiří Madar) 

- Chybějící dopravní koncepce města – Odbor investic a územního plánování 

- Propojení městské hromadné dopravy s jezerem Milada – vedení města (Pavel Dufek) 
 

Přiřazení odpovědných garantů bylo projednáno Komisí RM pro sociálně zdravotní 

problematiku a místní Agendu 21 dne 20. 2. 2017 a Radou města dne 22. 3. 2017 (usnesení č. 

188/17). Stav řešení těchto priorit pak bude představen na dalším celoměstském fóru Zdravého 

města, které je plánováno na září 2017. 
 

V rámci Fóra Zdravého města Ústí nad Labem byla také dána občanům města příležitost vyjádřit 

své pocity z míst v Ústí nad Labem pomocí konceptu mentálních map, konkrétně „pocitové 

mapy“. „Pocitové mapy“ slouží k identifikaci místa s určitým pocitem vyjádřeným otázkami, z 

nichž každá je vyjádřena barvou. Účastníci mohli své pocity doplnit o jakýkoliv volný komentář 

nebo názor, který je v souvislosti s tvorbou mentálních map spojen.  
 

Výstupy z veřejného projednání a „pocitové mapy“ jsou následně využity jako podklad pro 

implementaci Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020, také poslouží jako podklad 

pro identifikaci problémů a příležitostí spojených s konkrétním prostorem zakomponovaným do 

připravované Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na další období. Odd. koncepcí ve 

spolupráci OIÚP připravují realizaci konceptu mentálních map v elektronické verzi. 
 

Materiál je předkládán z důvodu naplnění Kritérií místní Agendy 21 pro rok 2016 (kategorie C). 

Veškerá ostatní kritéria byla v řádném termínu naplněna a schválena, pro ukazatel č. 10.1 máme 

od předsedkyně PS Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro MA21 vzhledem k termínu konání fóra 

udělenu výjimku o dodatečném doložení projednání tohoto materiálu v Zastupitelstvu města. 

 

 

 

Příloha č. 1 (je dostupná na internetu) 

- Kritéria MA21 pro rok 2016 (Pravidla hodnocení)



Příloha č. 3 
 


