FÓRUM Zdravého města Ústí nad Labem
Datum konání:

pondělí, 22. 10. 2012

Čas konání:

17:00 – 19:00

Místo konání:

Informační středisko města – PALÁC ZDAR

Zahájení:
FÓRUM zahájila koordinátorka Projektu Zdravé město a referentka cestovního ruchu Mgr.
Alena Romanová, která přivítala všechny přítomné. Přítomni byli také zástupci některých
odborů Magistrátu města Ústí nad Labem.

Souhrn aktivit za rok 2012
Mgr. Alena Romanová ve své prezentaci stručně představila projekt Zdravé město Ústí nad
Labem a Místní Agenda 21 a shrnula aktivity v rámci těchto projektů v letošním roce.
V další části prezentace pak připomněla problémy, které byly definovány na FÓRU v roce
2011, a zároveň uvedla, co bylo v uplynulém roce vykonáno pro vyřešení těchto problémů.

Představení Národní sítě Zdravých měst a průběhu fóra
Ing. Petr Švec, který je ředitelem Národní sítě Zdravých měst přivítal všechny přítomné
a zároveň ocenil aktivity města, které přispívají k naplňování strategie Zdravých měst.
Ve své prezentaci dále představil činnost Národní sítě Zdravých měst a následně popsal pro
všechny přítomné, jak by mělo FÓRUM probíhat a co by mělo být jeho výsledkem. V závěru
vyzval občany, aby na připravené listy sepsali problémy, které je v dané oblasti trápí
a z těchto problémů vybrali 2, které jsou podle nich nejzávažnější. U všech tématických stolů
byli přítomni vedoucí příslušných odborů magistrátu města. Jako novinka Národní sítě
Zdravých měst zde byl zřízen také „Mladý stůl“, u nějž se soustředilo několik členů
Ústeckého parlamentu dětí a mládeže. Ing. Petr Švec také představil nový projekt, jež by měl
být spuštěn od příštího roku (tj. od roku 2013), pod názvem „Město přátelské seniorům“.
Po diskuzi u jednotlivých stolů byla vydefinovaná témata představena všem přítomným.

Oblast Rozvoj města
1. Nedostatečná informovanost veřejnosti o rozvojových akcí města – územní plán, apod.…
2. Nedostatečné naplňování existujících dokumentů města

Dalšími diskutovanými problémy byly:


mediální obraz města – nedostatečný efekt jinak dobrých projektů (např. za
oblast cestovního ruchu), nedostatečná otevřenost městských novin



nedostatečná podpora bezpečnosti ve městě



dostavba dálnice D8



zachování ústeckého letiště



nedostatečné spojení města s jezerem Milada

Oblast Doprava
1. Podpora MHD – podpora oproti automobilové dopravě, výstavba nových zastávek,
oprava starých zastávek (větší rozměry), zavedení čipových karet, nevyhovující jízdní řády
2. Oprava rozbitých chodníků a komunikací, absence komunikací pro cyklisty ve městě
(napojení na cyklostezky)

Dalšími diskutovanými problémy byly:


výstavba na místě bývalého autobusového nádraží



větší dohled nad kuřáky v prostoru zastávek



obnova retardérů v Jizerské ulici u školy



vybudovat retardéry příp. chodník v Hostovické ulici



obnova lávky pro chodce na železničním mostě



oprava ulice Hilbertova

Oblast Sociálně-zdravotní
1. Onkologické oddělení – je vyčleněné => buď přestěhovat ke zbytku Masarykovy
nemocnice, nebo je alespoň opravit
2. Podpora vyloučených lokalit – podpora lokalit, kde žijí sociálně nepřizpůsobivých

Dalšími diskutovanými problémy byly:


podpora zdravotně postižených – bydlení a doprava bez bariér



podpora městského bydlení



boj proti hazardu – v tom smyslu, aby se v něm neutápěly sociální dávky

Oblast Školství, kultura, sport a volný čas
1. Dobudování fotbalového stadionu
2. Nekoordinovanost při pořadatelů kulturních akcí

→ jeden ze zástupců veřejnosti navrhl změnu první priority, a to dostavby fotbalového
stadionu. Bude to stát mnoho peněz a utápět peníze v profesionálním sportu je pro
občany města neužitečné. Výhodnější by bylo peníze investovat do sportovišť masového
charakteru, která budou sloužit všem občanům. Po hlasování veřejnosti byla tedy za
hlavní nejvýznamnější problém označena Podpora masového sportu.

→ další ze zástupců veřejnosti navrhl prodiskutovat problematiku termálního koupaliště
v Brné. Především vadila nedostatečná čistota WC, dále uzavřený třetí bazén. Po
vyrovnaném hlasování tak bylo rozhodnuto přidat do této oblasti třetí bod, a to tedy
Rekonstrukce termálního koupaliště v Brné.
Dalšími diskutovanými oblastmi byly:
 Malá informovanost o dotacích, které poskytuje město do této oblast
 Nevyhovující povrch basketbalového hřiště (asfalt) – Severní Terasa, Ladova
 Malá podpora živé kultury (spolky, sbory, apod.) na úkor komerční sféry
 Špatná personální politika v kulturních institucích města – KSUL, Muzeum
 Nutná obnova dětského hřiště v Hostovické ulici

Oblast Životní prostředí
1. Nedostatečná obnova a údržba zeleně – odvoz posekané trávy, prořez atd.
2. Zatížení prostředí města dopravou (vč. problémů vyplývajících z nedostatku
parkovacích míst)
3. Odpadové hospodářství - podpora třídění odpadů – nedostatek kontejnerů na tříděný
odpad

4. Nedostatečná čistota ve městě a větší kontrola kuřáků (nulová tolerance) – nedopalky
na chodnících, parcích a na hřištích, neefektivní úklid, špinavé popelnice na
chodnících, úklid kolem popelnic..
Dalšími diskutovanými problémy byly:


zápach z areálu SETUZY – úprava pracovních postupů (pokud je to možné),
častější kontroly



kamenolom na Mariánské skále – zajistit, aby se už těžba nerozšiřovala, např.
odkoupením přilehlých pozemků městem



nutný nákup nových ekologických trolejbusů

„Stůl mladých“
1. Úprava nástupu předními dveřmi – přes den neefektivní => omezit pouze na noční
hodiny (po 20. hodině)
2. Úprava hřiště na Severní Terase – in line dráha je v nevyhovujícím terénu, vedle rušná
silnice (možnost lávky?), technické parametry, vybavenost, zázemí vč. hygienického
vybavení

→ jeden ze zástupců magistrátu na výtku ohledně hřiště na Severní Terase reagoval
pozváním zástupců Ústeckého dětského parlamentu, aby si mohli prohlédnout
projektovou dokumentaci k hřišti, neboť údajně splňuje parametry pro konání soutěží.

→ jeden ze zástupců veřejnosti vznesl dotaz ohledně konání architektonické soutěže na
stavbu koupaliště na Klíši. Odpovědí zástupců magistrátu byla obava z termínu, neboť pro
čerpání dotace je nutné mít projekt kompletně zrealizovaný v roce 2015.
Dalšími diskutovanými problémy byly:


bezpečnost v okrajových lokalitách – několik policejních hlídek v centru,
zatímco v okrajových lokalitách nejsou příliš časté

Po definování těchto problémů mohli občané hlasovat, které z těchto problémů je nejvíce
trápí. Po tomto hodnocení bylo určeno pořadí problémů, které bude zároveň směrnicí pro
jejich řešení v následujícím roce:

1. Nedostatečná čistota ve městě (vč. problematiky kuřáků – nedopalky)
2. MHD – nedostatečné zastávky, změna odbavovacího systému, neomezovat rozsah linek,
zjednodušit přepravu kol
3. Přestěhovat či zrekonstruovat onkologické oddělení Masarykovy nemocnice
4. Špatný stav komunikací (chodníky i silnice), absence komunikací pro cyklisty ve městě
(napojení na cyklostezky)
5. Sportoviště na Severní Terase – technické parametry, vybavenost, zázemí vč. hygienického
vybavení
6. Nedostatečné naplňování existujících dokumentů města
7. – 11. Odpadové hospodářství města - systém třídění
Zatížení prostředí města dopravou (vč. problémů vyplývajících z nedostatku
parkovacích míst)
Nedostatečná informovanost o rozvojových projektech, akcích města
Špatný stav koupaliště v Brné
Nedostatečná údržba a obnova zeleně ve městě
12. – 13.
MHD – nástupy předními dveřmi až od 20. hodiny
Absence spolupráce při pořádání sportovních a kulturních akcí
V závěru FÓRA pak proběhlo losování z řad všech přítomných o hodnotné ceny. Současně
bylo nabízeno občerstvení. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra poskytovala měření BMI
a hodnot tělesného tuku.

