
Ústí nad Labem 24.4.2008



Založeno roku 1056 na křižovatce obchodních cest

Deváté největší město v ČR
Sídlo Ústeckého kraje
Vysoce rozvinutá infrastruktura a dopravní síť
Průmyslové, vzdělávací, bankovní a kulturní centrum



Univerzita J. E. Purkyn ě v Ústí nad Labem

21 STŘEDNÍCH 
A ODBORNÝCH ŠKOL S RŮZNÝM 

ZAMĚŘENÍM 

2 Ústavy
Ústav zdravotnických studií
Ústav slovansko-germánských studií

7 Fakult
Filozofická fakulta Fakulta sociálně-ekonomická
Fakulta užitého umění a designu Fakulta výrobních technologií a managementu

Pedagogická fakulta
Fakulta životního prostředí
Přírodovědecká fakulta



• 96 000 obyvatel

• 50 % ekonomicky aktivního obyvatelstva mezi 20 – 39 lety

• Kvalifikovaná pracovní síla

Obyvatelstvo

• Míra nezaměstanosti 13.7 % (01/2007)

•Průměrný měsíční plat (12/2007)

Ústí n.L. 19 569 CZK ( 789 € )     + 8,1 %
ČR 23 435 CZK ( 945 € )    + 6,8 %

24.8 CZK / EUR

• Dostatek manuální pracovní síly na trhu práce



Čtvrtý multimodální koridor 

Vodní doprava
přístup do Německa, Beneluxu a Francie
(Labe vodní cesta: 

Silniční doprava 
dálnice D8/A17 (Berlin – Praha)

Vzdálenosti z Ústí nad Labem.
Ústí nad Labem je d ůležitým dopravním uzlem Evropy 

Letecká doprava
letiště pro malá letadla ve městě,
a mezinárodní letiště Praha (87 km) a Drážďany (75 km)

(Labe vodní cesta: 
Pardubice-Chvaletice-Ústí n. L.-Hřensko-
Hamburg)

Železniční doprava 
4 železniční stanice
mezinárodní dopravní uzel



Setuza, Spolchemie, Activa,
Matthey, Materialise, 

Podnikatelské prost ředí Spole čnosti

Matthey, Materialise, 
KONE, RWE, Coca-cola,
Black&Decker, Tonaso, 
Drinks Union (Heineken),
Granet, Inpeko, AZ Consult,
Skanska, Istar, České přístavy,
Kolbenschmidt, Metal, 
Chemopharma, Van Leer





Pozemky v PZ Severní P ředlice

Průmyslové zóny – Komer čně industriální       
zóny

PZ TONASO

KIZ České PřístavyKIZ České Přístavy

KIZ Spolchemie

KIZ Setuza

Revitalizace Krásné B řezno - Nešt ěmice

PZ Žďárek

KIZ Nové Všebo řice - Úžín



Pozemky v PZ Severní P ředlice



Pozemek č. 1 leží na okraji zóny s dobrým dálničním a silničním napojením (D8/A17). 
Na pozemku jsou potřebné sítě. Využití pozemku je omezeno ochrannými pásmy 
vedení energií.

Rozloha: 33 000 m²
Využití: KIZ, průmysl, skladování
Majitel: město 
Cena: 1000 Kč/m2, 
200Kč/m2 v 200Kč/m2 v 
ochranných pásmech

Pozemek č. 2 leží v PZ Severní 
Předlice. Infrastruktura je 
zavedena k pozemku.

Rozloha: 11 000 m² 
Využití: průmysl, KIZ
Majitel: město
Cena: 1000 Kč/m3



TONASO



TONASO

Průmyslová zóna TONASO se nachází v městské části Neštěmice a pozemky 
jsou k pronájmu, případně na prodej. 

Rozloha: cca 40 ha
Využití: probíhá restrukturalizace areálu směrem k Podnikatelsko-

technologickému centru se zaměřením na moderní technologie
Majitel: TONASO Holding a.s.



České Přístavy



České Přístavy
Jeden z největších českých přístavů nabízí kvalitní služby s výhodným 
napojením na železniční i silniční dopravu.

Rozloha: 10 ha
Využití: logistické služby, skladovací prostory a prostory k pronájmu, 
železniční vlečka, nepřetržité střežení bezpečnostní agenturou
Majitel: T-PORT, spol. s r. o.



Revitalizace Krásného B řezna a 
Neštěmic



Cílem revitalizace je nové využití nevyužívaných ploch a zároveň nastínění možných směrů
ekonomické i územní expanze v oblasti Krásného Března stávajícím i novým podnikatelům podél
komunikace Drážďanská.

Do oblasti spadá mimo jiné budova bývalého Kulturního domu Corso , který hledá nové využití.
V rámci zmíněného projektu se jedná také o přeměně obytného bloku v lokalitě Matiční na 
vhodněji využívané prostory.

Rozloha: 170 ha
Využití: individuální bydlení, kolektivní bydlení, komerčně industriální zóna, retail

Revitalizace Krásného B řezna a 
Neštěmic

Využití: individuální bydlení, kolektivní bydlení, komerčně industriální zóna, retail
Majitel: město, právnické osoby, fyzické osoby





Areál v celkové rozloze asi 50 ha je navržen jako obchodně průmyslový areál. Plochy
určené pro výstavbu v této lokalitě jsou rovinaté louky.

Využití: výrobní zařízení 
konečné spotřeby, 
opravárenské služby, 
dopravní služby, obchodní 
a podnikatelská činnost, skladové 
služby
Majitel: CPI Group



Nové Všebo řice – Úžín



Území se nalézá západně od stávající zástavby města Ústí nad Labem. 
Plocha stoupá z velmi mělké nivy Podhořského potoka směrem ke 
Střížovickému vrchu a vrchu Nedvězí.

Rozloha: cca 200 ha
Využití: individuální bydlení, kolektivní bydlení, komerčně 

industriální zóna
Majitel: CPI – Land Development, a.s.



Uvoln ění dílčích pozemk ů  
spole čnosti SETUZA



Rozloha: 10,9 ha
Využití: KIZ
Majitel: SETUZA Development a. s.





Komerčně industriální zóna, která vznikne vymístěním pozemků Spolchemie.

Rozloha: 3,5 ha
Využití: výrobní, obchodní a skladové činnosti
Majitel: Spolchemie a. s.



Areál bývalé sklárny

Brownfields

Areál Západního nádraží

Sektorové centrum



Areál bývalé sklárny



Brownfield v širším centru města, v sousedství Spolchemie, čekající na investora.
Rozloha: 10,9 ha
Využití: občanská vybavenost, retail, plocha určená k bydlení
Majitel: Avirunion, a. s.



Areál Západního nádraží



Areál Západního nádraží
Ústecké Západní nádraží leží v blízkosti městského centra. Je napojeno 
na dálniční přivaděč (Žižkova ulice). 

Rozloha: 22 ha
Využití: občanská vybavenost, retail
Majitel: ČD a. s.,ČD Cargo, SŽDC
Zpracovaná studie využití.



Sektorové centrum



V městské části Severní Terasa se nachází tzv. Sektorové s přilehlými 
rozsáhlými pozemky a bývalým Hotelem Máj. 
Rozloha: 
Využití: občanská vybavenost, retail, zastavitelné obytné plochy
Majitel: Město, P K R E A L s. r. o., fyzické osoby



Kampus UJEP

Revitalizace celk ů v centru m ěsta

Interhotel Bohemia

Autobusové nádraží

Nábřežní terasa



Kampus UJEP



Připravovaný areál Kampusu se rozkládá na 9 hektarech zasahujících až do 
centra města. V Kampusu se nachází objekty pro komerční využití, zejména 
jde o služby jako ubytování, stravování, kancelářské prostory a další.
Majitel: UJEP



Jedná se o bývalou letní residenci 

rodiny Schichtů z roku 1924 a další
budovy v majetku univerzity. 
Zastavěná plocha 5 425 m².
Další pozemky a zahrada 34 346 m². 
Doposud byl areál využíván pro Doposud byl areál využíván pro 
ubytování studentů UJEP a 
vyžaduje rekonstrukci. 
Cena: 20 000 000Kč



Revitalizace interhotelu Bohemia



Desetipatrový hotel, v současnosti je v provozu pouze několik pater, s
přilehlým pozemkem by zasloužil revitalizaci, aby se mohl stát
reprezentativní budovou na Mírovém náměstí.

Rozloha: 4372 m²
Využití: občanská vybavenost
Majitel: Interhotel Bohemia a. s.

Revitalizace interhotelu Bohemia

Majitel: Interhotel Bohemia a. s.



Revitalizace autobusového nádraží



Rozloha: cca 1,2 ha
Využití: občanská obslužnost, retail
Majitel: BUS.COM a. s., Četrans a. s.



Nábřežní terasa



Levobřežní terasa počítá s parkovištěm, obchody, službami a 
přemostěním levobřežní komunikace lávkou pro pěší.

Rozloha: 5 527 m²
Využití: propojení prostoru vstupní haly nádraží (s kapacitou 15 000 cestujících 
denně), pasáže a levobřežní terasy, retail, občanská vybavenost
Majitel: město
Vydáno stavební povoleníVydáno stavební povolení



Pozemky v centru m ěsta k prodeji

Blok 004

Dostavba hotelové části restaurace V ětruše

Pozemky u Mariánského mostu

Bukov

Blok 040



Pozemek pro výstavbu 
hotelu na V ětruši



Statutární město Ústí nad Labem nabízí pozemek pro 
výstavbu hotelu na Větruši.
Rozloha: 1 798 m²





Na Mírovém náměstí je nabízen blok č.004 
s výměrou 1829 m2 . Blok se nachází v rohu 
náměstí. Na sousedním pozemku vyroste 
plánovaný Palác Zdar. 
Pozemek je v majetku města.



Pozemek je situován na důležité křižovatce v blízkosti městského centra. 
Vedlejšími významnými objekty je čerpací stanice AGIP a Okresní správa 
sociálního zabezpečení. 
Rozloha pozemků činí 3 675m2. 
Pozemky jsou převážně v majetku města.



Pozemek na Bukov ě



V lokalitě Bukov - Centrum je k prodeji pozemek v sousedství budoucího 
Justičního paláce. 

Rozloha: 12 000 m²
Využití: multifunkční objekt, další plochy určené k jiné činnosti, občanská 
vybavenost, zastavitelné obytné plochy - kolektivní bydlení
Majitel: Statutární město Ústí nad Labem



Pozemek u 
Mariánského mostu



Pozemek k prodeji s výhodnou polohou u Mariánského mostu, čerpací 
stanice a cyklostezky. 

Rozloha: 9256 m²
Využití: občanská vybavenost
Majitel: fyzická osoba



Volno časové aktivity - Rekreace

Areál Klíše
Lázně dr. Vrbenského
Plavecký areál Brná

Areál Klíše

Jezero Milada
Sportovišt ě v Mojží ři



Plavecký areál Brná



Termální koupaliště v Brné vybízí k rozšíření sportovního využití, leží přímo 
na břehu Labe a jsou zde prostory pro rozvoj vodních sportů.
Rozloha: cca 4 ha
Využití: termální bazény, tobogán, restaurace, stánky s občerstvením, plážový 

volejbal, minigolf, pronájem prostor 
Majitel: město, OREA – Invest s. r. o.



Lázně dr. Vrbenského



V městské části Střekov se nachází lázně, postavené v roce 1931
pro zaměstnance Schichtových závodů (dnešní SETUZA). V sou-
časnosti chátrají po několikaletém uzavření objektu pro veřejnost.
Rozloha: budova 1177 m²

pozemky 8534 m²
Majitel: ARTISTS s. r. o., Město a ČRMajitel: ARTISTS s. r. o., Město a ČR



Revitalizace areálu sportoviš ť 



V lokalitě Klíše se nabízí možnost oživení oblasti mezi Zimním a 
Městským stadionem, včetně přilehlých pozemků.

Rozloha: 7,7 ha
Využití: občanská vybavenost
Majitel: Statutární město Ústí nad Labem



Areál plavecké haly Klíše



V lokalitě Klíše je k zainvestování plavecká hala a pozemky v sousedství. 

Rozloha: cca 8 ha
Využití: občanská 
vybavenost, retail
Majitel: MěstoMajitel: Město



Volno časový areál v 
Mojžíři



Plochy vhodné k výstavbě sportovního areálu, do projektu je
zahrnut i objekt bývalého koupaliště.

Rozloha: cca 1,9 ha
Majitel: Město



Jezero Milada



V současné době začínají být připravena některá území pro zainvestování a dochází k 
postupnému otevírání oblasti pro veřejnost. 

Rozloha:1059 ha

Využití: cestovní ruch, v bezprostřední blízkosti dálnice D8 a v podhůří Krušných hor 

Majitel: veřejní i soukromí vlastníci



•infocentrum

•partner pro p říchozí investory

•nabízí městský majetek a pobídky

•pomoc s jednáními v soukromém i ve řejném sektoru

•jazyková vybavenost

•znalost lokálního prost ředí a zvyk ů

•správa vlastních webových stránek – www. invest -usti.cz

Služby podnikatel ům

Magistrát m ěsta Ústí nad Labem
Odbor strategického rozvoje
Oddělení proinvestorské politiky
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

•správa vlastních webových stránek – www. invest -usti.cz


