Fórum

městského obvodu Ústí nad Labem

Severní Terasa

Veřejná diskuze o problémech, které obyvatele trápí

Kulturní sál Horizont

Mírová 3465/6, Ústí nad Labem
pondělí 12. listopadu od 17 hodin
Program:

stanovení největších problémů v jednotlivých oblastech
(životní prostředí, doprava, rozvoj území, volný čas, sport a kultura,
úřad a občan, cestovní ruch a podnikání)
losování o ceny ∙ občerstvení ∙ bezplatné měření BMI a krevního tlaku

FÓRUM městského obvodu Ústí nad Labem
Severní Terasa
Datum konání:

12. 11. 2012

Čas konání:

17:00 – 19.20

Místo konání:

Kulturní sál střediska „Horizont“ – Severní Terasa

Zahájení
Fóra se zúčastnil primátor města Ing. Vít Mandík a starosta MO Severní Terasa Josef Macík,
dále pak zástupci úředníků Magistrátu města Ústí nad Labem a ÚMO Severní Terasa.
Starosta MO Severní Terasa Josef Macík přivítal všechny přítomné a vyzval veřejnost
k dotazům.

Souhrn aktivit za rok 2012
Mgr. Alena Romanová ve své prezentaci stručně představila projekt Zdravé město Ústí nad
Labem a Místní Agenda 21, shrnula aktivity v rámci těchto projektů v roce 2012
a představila výstupy z Fóra Zdravého města Ústí nad Labem, které se konalo dne 22. 10.
2012.

Představení Národní sítě Zdravých měst a průběhu fóra
Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst, přivítal všechny přítomné, ve své
prezentaci představil činnost Národní sítě Zdravých měst a následně vysvětlil průběh Fóra.
V závěru vyzval přítomné k sepsání problémů podle jednotlivých oblastí (Doprava, Úřad a
občan, Rozvoj území, Volný čas, sport a kultura, Životní prostředí a „Stůl mladých“),
a zároveň z těchto problémů vybrali 2, které jsou podle jejich názoru nejzávažnější.
U všech tematických stolů byli přítomni zástupci úředníků Magistrátu města Ústí nad
Labem a ÚMO Severní Terasa, k dispozici pro své dotazy měli občané také vedení města
a městských obvodů.

Po diskuzi u jednotlivých stolů byly představeny vydefinované problémy z jednotlivých
oblastí a následně byla přítomnými daná oblast diskutována:

Rozvoj území
1. nedostatek volných ploch pro rozvoj území
2. havarijní stav hotelu Máj
3. chybí spojnice mezi Severní Terasou a Skřivánkem (pěší) – zrušeno kvůli
sektorovému centru
4. chybí koupaliště
5. nedostatek infrastruktury pro vyžití seniorů (např. hřiště s posilovacími stroji,
tělocvična…)
6. doprava cyklistů z centra na Severní Terasu + cyklostezka
7. nedostatečné turistické využití Erbenovy vyhlídky

Doprava
1. havarijní stav chodníků
2. v některých místech úplně chybějící chodníky před domy
3. omezení MHD – zrušení linky č. 52 o víkendu
4. špatné rozvržení intervalů MHD
5. parkování
a) nedostatek parkovacích míst
b) nespokojenost občanů s placenými parkovišti
c) nevyřešené parkování pro zaměstnance podniků na Severní Terase (např.
Severotisk)
6. nevyhovující rozměry zastávek MHD
7. příliš dlouhý interval semaforu pro přechod před vlakovým nádražím
diskuze k tématu „Doprava“:
připomínka č. 1: v jiných částech města se chodníky opravují, na severní Terase přes
intervenci občanů ne → návrh: investovat do chodníků u domů, které jsou z prostředků na
náklady společenství zrekonstruovány
připomínka č. 2: v ul. Werichova není chodník vůbec, přestože se tam pohybuje hodně
osob
připomínka č. 3: zdůraznění problému se špatně nastavenými jízdními řády MHD
připomínka č. 4: silnice mezi domy jsou příliš úzké a ještě v nich parkují auta → např.
popelářský vůz musí jezdit částečně po chodníku → chodníky jsou pak rozbité
připomínka č. 5: zdůraznění problému s parkováním zaměstnanců podniků

připomínka č. 6: zdůraznění problému s nevyhovujícími rozměry zastávek MHD
připomínka č. 7: placená parkoviště jsou diskriminační → tato parkoviště jsou poloprázdná
a auta pak stojí i v křižovatkách → návrh řešení placených míst pouze cedulemi s SPZ
→ Ing. Petr Švec doporučil svolat k těmto palčivým tématům další jednání s veřejností

Životní prostředí
1. posílení stanovišť tříděného odpadu
2. potřeba zajistit likvidaci objektu bývalého hotelu Máj
3. zvážení možnosti vyhlášení nízkoemisní zóny pro některé oblasti Severní Terasy
4. zabezpečení zákazu kouření na dětských hřištích a jeho dodržování
5. potřeba obnovy stanovišť komunálního odpadu
6. zabezpečení operativního úklidu spadaného listí
7. vymáhání dodržování zákazu volného pohybu psů mimo vyhrazená místa včetně
úklidu exkrementů

Volný čas, sport a kultura
1. nový povrch v centrálním parku (písek nebo jiná alternativa)
2. nový plán na využití hokejbalového hřiště
3. průběžná péče / oprava / důsledná správa dětských hřišť
4. využití školních hřišť pro veřejnost (pod patronátem MO)
5. napojení na cyklostezku kolem Labe
diskuze k tématu „Volný čas, sport a kultura“:
připomínka č. 1: poděkování p. Vlasákovi (tajemník ÚMO Severní Terasa) za pořádání akcí
připomínka č. 2: poděkování ÚMO Severní Terasa za příspěvek pro tělesně postižené na
rehabilitační plavání

Úřad a občan
1. bezpečnost občanů – rušení nočního klidu, nepořádek, devastace zastávek
2. vandalismus
3. vrátit služebnu PČR na Severní Terasu

„Stůl mladých“
1. rozšíření placených parkovišť
2. obnova sportovního areálu za Gymnáziem

3. bezpečnost na sídlišti (kamery)
4. fitcentrum v přírodě pro seniory a mladé
5. zrušení linky č. 52 o víkendu
6. potřeba zkušeben pro začínající kapely
7. lesopark u Erbenovy vyhlídky (místa na piknik)
8. „živý park“ – akce + vystoupení
9. více prostředků na akce mladých
10. pochvala za pravidelné pořádání akcí na Laguně
11. více oplocených hřišť pro děti
12. postihy pro neukázněné "pejskaře“
Po vydefinování problémů (pozn.: nejzávažnější jsou vyznačeny tučným písmem) občané
hlasovali, které z těchto problémů je nejvíce trápí. Po tomto hodnocení bylo určeno
následující pořadí problémů:
1.

bezpečnost občanů – rušení nočního klidu, nepořádek, devastace zastávek,
potřeba kamerového systému v kritických lokalitách (25 hlasů)

2.

rozbité chodníky a vozovky / chybějící chodníky na Severní Terase (11 hlasů)

3.

fitcentrum v přírodě pro seniory a mladé (10 hlasů)

4.

obnovení linky č. 52 na Severní Terasu o víkendu (9 hlasů)

5.

problémy s parkovacími plochami na Severní Terase (8 hlasů)

6. – 7.

návrat služebny PČR na Severní Terasu (7 hlasů)

6. – 7.

vymáhání dodržování zákazu volného pohybu psů mimo vyhrazená místa včetně
úklidu exkrementů (7 hlasů)

8. – 11. chybějící spojnice pro pěší/cyklostezka mezi Severní Terasou a Skřivánkem
(2 hlasy)
8. – 11. nedostatek infrastruktury pro vyžití seniorů (2 hlasy)
8. – 11. zabezpečení zákazu kouření na dětských hřištích a jeho dodržování (2 hlasy)
8. – 11. využití školních hřišť pro veřejnost pod patronací ÚMO (2 hlasy)
12.

průběžná péče / oprava / důsledná správa dětských hřišť (0 hlasů)

Závěr
Na závěr proběhlo losování z řad přítomné veřejnosti o ceny.
Starosta MO Severní Terasa Josef Macík poděkoval přítomným občanům za vyjádření
jejich názoru a definování problémů. Konstatoval, že bohužel řešení některých problémů
však není v kompetenci ÚMO.

Vyjádřil se také k závažnému problému „parkování“, upozornil na neukázněnost řidičů,
kteří parkují např. v křižovatkách a vozy záchranných a bezpečnostních složek (hasiči,
záchranka, policie) pak často mají problém dostat se na místo určení. ÚMO město tedy
plánuje prostřednictvím svých stránek apelovat na neukázněné řidiče, a poté přistoupí
k tvrdým restrikcím. Zúčastněný občan namítl, že je tedy asi málo parkovacích míst, když
někteří řidiči musí parkovat na nevhodných místech. Starosta Macík však oponoval, že
řešením je zaparkovat dál od svého bydliště, avšak na místě k tomu určeném. Uvedl také,
že ÚMO před časem provedlo mezi občany anketu, zda by byli ochotní za parkování platit
a výsledek byl, že ano. Výnosy z placených parkovišť mají být v budoucnu použity na
výstavbu nových parkovacích ploch. Je zde však problém také v nalezení vhodných
pozemků pro výstavbu nových parkovišť, lidé z okolních domů často nesouhlasí.
Dále starosta Macík uvedl, že co se týče oprav chodníků a silnic, ÚMO se snaží alespoň
částečně provádět opravy, avšak finančních prostředků je bohužel málo, a proto není
možné provést všechny opravy najednou.
Poté se starosta se všemi přítomnými rozloučil.

