


I. intervenční oblast: EKONOMIKA MĚSTA
Cílem je zvýšit konkurenceschopnost města jako centra ekonomického růstu

PRIORITY:
n Rozvoj podnikatelského prostředí 

Zlepšit podmínky pro podnikání a investice ve městě např. poskytováním poradenství a vzdělávání pod-
nikatelům, rozvojem podnikavosti místních občanů a zlepšením spolupráce podni ka telských subjektů
s veřejným a občanským sektorem

n Rozvoj cestovního ruchu 
Zvýšit potenciál města jako destinace CR zlepšením kvality ubytovacích zařízení a rozšířením nabídky vy-
braných služeb a produktů

II. intervenční oblast: LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ OBLAST
Cílem je zvýšit vzdělanost a sociální soudržnost obyvatel města 

PRIORITY:
n Modernizace vzdělávací soustavy 

Zkvalitnit systém základního, středního, vysokoškolského a následného vzdělávaní a provázat školství
s trhem práce a zároveň rozšířit nabídku alternativního školství a příležitostí pro žáky se speciálními vzdělá-
vacími potřebami

n Rozvoj komunitní péče a posílení sociálního začlenění znevýhodněných osob 
Přizpůsobit nabídku sociálních služeb v návaznosti na potřeby obyvatel města a zvýšit kvalitu poskyto-
vaných sociálních služeb a zároveň rozvíjet spolupráci se zaměstnavateli v oblasti zaměstnávání
znevýhodněných občanů

n Rozvoj občanské společnosti
Zlepšit podmínky pro rozvoj občanské společnosti zlepšením image města a posilováním patriotismu a od-
povědnosti občanů

Vedení města si je vědomo dopadu svých rozhodnutí, a proto byla vypracována Strategie rozvoje města
Ústí nad Labem do roku 2015, která má pomoci přistupovat k rozvoji města systematicky. Tento dokument
připravil široký tým odborníků za spolupráce externí konzultantské firmy a s využitím veřejných projed-
nání. 

Strategie obsahuje komplexní aktuální analytický profil města, z něhož vychází návrhová část, která defi-
nuje pět klíčových oblastí rozvoje, z nichž vycházejí priority města na následující roky.

Pro obecné povědomí o těchto závěrech byl vytvořen tento informační text. Dokument v plném znění
včetně analytického profilu je k dispozici na odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad
Labem.

První část dokumentu (analytický profil města) se zabývá hodnocením jednotlivých oblastí: charakteris-
tika území a polohy města, obyvatelstvo a bydlení, ekonomika, cestovní ruch, občanská vybavenost, do-
prava a technická infrastruktura, životní prostředí, rozpočtové příjmy a výdaje. Na základě toho byla
vytvořena SWOT analýza, která definuje silné a slabé stránky města a zároveň upozorňuje na příležitosti a
hrozby pro město.

V návrhové části dokumentu je pak formulována vize rozvoje města, z níž vychází 15 priorit v 5 klíčových
intervenčních oblastech:

VIZE ROZVOJE MĚSTA: 
ÚSTÍ NAD LABEM - PROSPERUJÍCÍ, ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ MĚSTO



n Rozšíření a zkvalitnění možností pro volnočasové aktivity 
Zlepšit podmínky pro volnočasové aktivity výstavbou či obnovou zařízení pro volnočasové aktivity
a zlepšením podmínek pro pořádání kulturních a sportovních akcí

n Snížení kriminality na území města 
Snížit kriminalitu ve městě hlavně preventivními opatřeními (např. rozvojem integrovaného kamerového
systému)

III. intervenční oblast: FYZICKÉ PROSTŘEDÍ MĚSTA
Cílem je zlepšit kvalitu prostředí města prostřednictvím harmonického územního rozvoje a zlepšení stavu jed-
notlivých složek životního prostředí 

PRIORITY:
n Tvorba urbanisticky hodnotného území

Zlepšit koordinaci rozvoje území, zvýšit urbanistickou hodnotu některých částí města a optimalizovat struk-
turu ploch z hlediska jejich funkčního využití oživením centra města a břehů řeky Labe a revitalizací ne-
využívaných zón s ekologickými zátěžemi

n Zlepšení složek životního prostředí
Zlepšit stav některých složek ŽP zlepšením podmínek pro ekologicky šetrné procesy, koordinací nakládání
s odpady a recyklací apod.

n Rozvoj a zkvalitnění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Vytvořit lepší podmínky pro environmentální vzdělávání, výchovu, poradenství a osvětu rozvojem envi-
ronmentálního managementu a infrastruktury 

IV. intervenční oblast: DOPRAVA
Cílem je zlepšit podmínky pro udržitelný rozvoj dopravy na území města Ústí nad Labem 

PRIORITY:
n Rozvoj veřejné dopravy a její návaznosti na ostatní druhy dopravy

Zefektivnit obslužnost města a jeho spádového území veřejnou dopravou, zvýšit atraktivitu veřejné do-
pravy a její vazbu na ostatní druhy dopravy obnovením vozového parku, rozšířením zastávek MHD, od-
straňováním bariér apod.

n Rozvoj dopravní infrastruktury 
Zlepšit stav dopravní infrastruktury např. zvýšením bezpečnosti dopravy a zavedením moderních doprav-
ních systémů

V. intervenční oblast: ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA
Cílem je zvýšit efektivitu řízení a správy města a vytvořit podmínky pro větší zapojení občanů do aktivit města 

PRIORITY:
n Zvyšování efektivity a kvality výkonu veřejné správy

Zvýšit efektivitu řízení a správy města modernizací a zefektivněním chodu úřadů a zlepšením jejich komu-
nikace s občany

n Posílení spolupráce města se zahraničními subjekty
Posílit spolupráci města s vnějšími subjekty (např. partnerskými městy v zahraničí)

n Prevence mimořádných událostí a likvidace jejich následků
Zlepšit prevenci mimořádných událostí a odstraňování jejich důsledků hlavně zavedením systému pre-
vence a jeho koordinací mezi městem a průmyslovými podniky 



Podrobnější informace můžete získat:

na oficiálním serveru Statutárního města Ústí nad Labem
www.usti-nad-labem.cz

Kontaktní osoba: 
Ing. Tomáš Sýkora 
vedoucí oddělení koncepcí odboru strategického rozvoje
Telefon: +420 477 010 768
Fax: +420 477 010 682
e-mail: tomas.sykora@mag-ul.cz

Strategii vytvořil odbor strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem 
ve spolupráci se SPF Group, v.o.s.

Prosinec 2007


