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73 účastníků 

Přivítání starostky MO Neštěmice – uvedení prvního Fóra Zdravého města Ústí nad 

Labem, které se nekoná v celoměstské působnosti, ale které se zabývá jednotlivým městským 

obvodem. Historicky prvním obvodem v rámci Statutárního města ÚL se Fórum MO koná 

právě v Neštěmicích. 

Slovo předala koordinátorce Projektu Zdravé město a MA21, Aleně Romanové 

z Odboru strategického rozvoje Magistrátu města, která projekt Zdravé město uvedla, 

představila historii v rámci města ÚL a aktivity, které jsou v rámci PZM a MA21 realizovány. 

Následně byl přenechán prostor pro paní starostku Lianu Wagnerovou, které prezentovala 

aktivity Úřadu městského obvodu Neštěmice a realizované investiční projekty. Připomněla 

také aktuální stav Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem: Neštěmice – sídliště 

Mojžíř.  

Slovo následně dostal Sven Czastka, z oddělení proinvestorské politiky MmÚ, aby ve 

stručnosti představil plány a projekty na revitalizaci brownfields v Krásném Březně a 

Neštěmicích. 

Prezentace ředitele Národní sítě Zdravých měst v ČR, Ing. Petra Švece, představila 

účastníkům Fóra ve stručnosti informace o mezinárodním projektu Zdravé město, o asociaci 

Národní sít Zdravých měst v ČR (www.nszm.cz, www.dobrapraxe.cz). Účastníkům byla 

vysvětlena podoba Fóra. 

Diskutovalo se v pěti tematických oblastech, a to rozvoj území, životní prostředí, 

doprava, sociálně-zdravotní-oblast a bydlení, vzdělávání, sport, volný čas a kultura. U 

každého „kulatého“ diskusního stolu byl garant pro danou oblast - vedoucí příslušného 

odboru MmÚ či ÚMO Neštěmice, který byl připraven na položené dotazy reagovat. 

Každá skupina měla 20 minut na zamyšlení se nad důležitými tématy v oblasti. U 

některých stolů, jako např. doprava a životní prostředí vypukla vášnivá diskuze. Každá 

skupina sepsala nejpalčivější problémy a z nich následně vyzdvihnula tři, které se účastníkům 

u každého diskusního stolu zdali nejpodstatnější. S vybranými skutečnostmi následně 

zástupce každé oblasti vystoupil před ostatní a začala diskuze, do které se měl každý možnost 

zapojit.  

 

V oblasti školství, kultura, sport a volný čas byly nadefinovány tyto problémy (L. Jarošová 

– odbor školství, kultury MmÚ):  

1. Revitalizace kulturního centra Corso 

2. Obnovení přívozu Neštěmice – Svádov 

3. Dětská hřiště, koutky 

Mezi dalšími oblastmi, které by vyžadovaly pozornost a řešení, je výměna oken ZŠ 

Hluboká a revitalizace koupaliště Mojžíř. 

Kolem objektu Corsa se rozvinula debata se starostkou Wagnerovou. Obyvatelé se vyslovili 

pro revitalizaci a znovuoživení tohoto kulturního objektu.  

 

Oblast rozvoj území nadefinovala (F. Podrápský – Odbor strategického rozvoje MmÚ) 

několik problémů a vyzdvihnuty byly tři největší: 

1. Vybudování místní atraktivity  - zejména pro vyžití mladých 

2. Revitalizace Corsa 

3. Více kvalitní a udržované zeleně 

http://www.nszm.cz/
http://www.dobrapraxe.cz/


Dalšími oblastmi, jež by vyžadovaly pozornost: dobudování cyklostezky spojující MO 

s centrem města, přívoz, který by zatraktivnil řeku v rámci MO. 

 

Sociálně-zdravotní oblast a bydlení (P. Morávková sociální odbor ÚMO) vydefinovala 

následující tři problematické okruhy:  

1. Nepřizpůsobiví občané 

2. Beriérovost – pošta 

3. Hygienické podmínky a pořádek po parcích a ulicích – venčení psů 

 

Tematický stůl - životní prostředí (J. Zadražil – odbor životního prostředí MmÚ) 

vydefinoval několik problémů, které by vyžadovaly řešení: 

1. Pořádek v městské části – zajistit lepší údržbu a opravu chodníků 

2. Výstavba kontejnerového stání v ul. Na Výšině – zrušení či upravení stání na 

kontejnery 

3. Ul. Sibiřská – převod pozemků na město Chlumec – špatná údržba, zajistit převod zpět 

na MO Neštěmice 

Mezi dalšími problémy se objevily: přemnožení holubů, havarijní stav chodníku v ul. 

Mlýnská, zápach, ochrana zemědělského půdního fondu. 

Oblast dopravy (Iva Fidlerová, Josef Málek – odbor dopravy MmÚ) 

1. Chybějící přechod pro chodce u Max baru (komunikace na Ryjice), ZŠ Hluboká 

2. Nedostatek linek MHD (proluky, málo linek, černá jízda pasažérů MHD) 

Další: nedostatek parkovacích míst, bezpečnost na silnicích, zkolaudování silnice Okružní 2 

Doplňující bod: bezpečnost v MO Neštěmice 

 

Následné hlasování určilo pořadí naléhavosti všech zmíněných problémů. Problémy budou 

ověřeny anketou v rámci MO Neštěmice a následně bude názor obyvatel předložen na jednání 

Rady a zastupitelstva MO Neštěmice a Rady města ÚL. Fórum bylo zakončené losováním 

tomboly a malým občerstvením.  
 

Pořadí 10 problémů po hlasování na Fóru: 

1. Nepřizpůsobiví občané       35 

2. Přívoz Neštěmice – Svádov       17  

3. Oprava chodníků, pořádek na ulicích, chodnících, veřejná zeleň        14 

4. Bezpečnost v městském obvodu      11 

5.- 6. Revitalizace kulturního centra „CORSO“     6 

5.- 6. Pozemky Sibiřská – TONASO, převod zpět na Neštěmice   6 

7. Místní atraktivita – výlučná ve městě,                                      5  

zejména pro využití mladých 

8.- 10. Více kvalitní udržované zeleně       4 

8.- 10. Kontejnerová stání Na Výšině        4 

8.- 10. Bariérovost – pošta         4  

 

 


