
 

 



 

  

5. Co považujete za silné stránky lokality? Nebo s čím jste nespokojeni?

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

- jiné:4 odpovědi 

Problém s parkováním, je zde parkování zdarma a parkuje tu celé ÚL, což bydlícím neumožní 

přes den normálně zaparkovat. Městská policie je benevolentní ke stání na chodnících, trávě 

apod. 

Schází se tu věčně narkomani na které koukám z okna jak si píchají do žil, neustále 

bezdomovci vybírají popelnice a odpadky se válí věčně kolem popelnic na zemi i u brány v 

rohu. Není kde zaparkovat. 

není 

Chybí zde zeleň.místo na dětské aktivity i seniory a využití prodejních ploch  

6. Oblíbená lokalita - místo v řešeném území. (Název a důvod)6 odpovědí 

Sítotisková dílna Pavouk v parteru, celkově hlavní ulice parteru(tj. pěší vyvýšená část mezi 

obytnými domy a provozovnami jako je klub domov, gem atd.) je fajn idea až na neutěšwný 

stav prostoru a to včetně dezolátního stavu obložení budov, chodníků, zábradlí, květináčů ale i 

výloh a objektů samotných. 

Centrální park ST 

2. patro masarykovy ulice (mezi paneláky a zadním traktem obchodů) - klidné místo s 

potenciálem pro obyvatele paneláků 

není 

Hospoda U Vlastence, obchod s hudebninami, obchod s výtvarnými potřebami (u obchodů se 

jedná o nabídku zboží, které je jinde ve městě hůře sehnatelné). 

oblíbená lokalita zde není 

 

7. Místo, které Vás nejvíc znepokojuje/které Vám nejvíc vadí?11 odpovědí 

ulice za paneláky - průjezd z ulice Petschkova do Horovy 

zanedaný prostor za paneláky (mezi paneláky a knihovnou) 

Betonové plochy mezi domy, žádná zeleň, nepořádek. 

parkoviště zezadu Pařížské ulice, kde jsou amazonky apod. 



kvalita veřejného prostoru - architektonické řešení, pro lepší pocit v řešeném území by 

pomohlo odstranění dostavené hospody, viz objekt na adrese Masarykova 3292/18a, dále 

průchod u České pošty 

Prostor a zastřešený průchod od pivnice Lucie 

Obecně celý prostor neláká ani k rychlému průchodu, spíš odpuzuje (vizuálně, pachově, 

různými zákoutími s křovisky...). 

místo odpadkových popelnic a stání aut 
 

 

8. Existuje v řešeném území nějaké místo, které je podle Vás zajímavé, dnes zanedbané a 

zaslouží si rozvoj, rehabilitaci, oživení? Napište, prosím, kde je a jak si je představujete.8 

odpovědí 

u chemičky, sídliště u hraničáře,pivovar a lihovar v krásňáku  

Sady B. Smetany 

Celá Petschkova a Weimannova ulice. Tyto dva totálně zbytečné úseky světa jsou 

pojmenovány podle významných občanech Ústí. Chudáci - kdyby to věděli tak přesunou své 

aktivity kamkoli jinam. Nikde jinde by asi nikdo neměl tu drzost takhle hanobit jméno tak 

významných lidí. Celková revitalizace partetu by byla skvělá a to hlavně v rámci obnovi 

stávající struktury, odšpinění ušlechtilých materiálů (hlavně ne změnu dlažby na tzv zámkovou 

dlažbu atd.) 

celá lokalita 

2. patro masarykovy ulice (mezi paneláky a zadním traktem obchodů) - klidné místo s 

potenciálem pro obyvatele paneláků a okolních domů 

nevyužitý prostor v "terase" nad Českou spořitelnou 

Celé prostranství mezi bývalým klubem Doma a panelovými domy - je to velká, rovná, 

přehledná plocha, která by si zasloužila kultivaci. Pomohly by třeba restaurace či kavárna s 

venkovním posezením, trocha udržované zeleně, lepší- otevřenější propojení ke knihovně či do 

Churchillovy ulice pro pěší... 

Týká se to pěší zóně i zadní strany Masarykové ulici 
 

 



 

 

 

 



 
ELEŇ, ODPOČINKOVÉ ZÓNY, HŘIŠTĚ, CHODNÍKY, MOBILIÁŘ 



 

 

 



 

 

 



 

20. Zaujal Vás příklad řešení veřejného prostoru podobného typu ve kterém žijete 

např. v jiném městě v ČR? Pokud ano, kde a čím?2 odpovědi 

? 

Ano, je to hrozná část, ale je hrozná kvůli tomu, že tam žije odpad společnosti (až na výjimky), 

pokud místo zrekonstruujete, bude to pořád stejná díra, kvůli obyvatelům a navíc místní 

následně nové prvky zničí. Zbytečná investice. 

21. Na něco jsme zapomněli? Chtěl/a byste něco dodat ke zmíněným tématům 

nebo máte jiný zajímavý podnět? Prosím, napište nám ho:7 odpovědí 

Z betonové zahrady vytvořit travnaté plochy s udržovaným chodníkem, dostatečným 

osvětlením a přístupné pro vozíčkáře i matky s kočárky. 

Chápu, že veřejný dotazník (jako je tento) je součástí většího projektu na revitalizaci nicméně 

se dle mých zkušeností jedná o věc, kterou se odškrtne "zapojení místní komunity". Jsem  

přesvědčen, že důležitější je příprava ideové studie od lidí, kteří dokáží pojmout celou 

problematiku prostoru(sociologové, urbanisté..) a poté z toho vygenerovat jasné zadání pro 

veřejnou architektonickou/urbanistickou soutěž. V komisy by měli být především lidé z oboru 

se vztahem k architektuře daní doby (neb aspoň s respektem k ideovému a formálnímu řešení 

místa) tak, aby výdledkem nebyla betonová zámková dlažba, mobiliář na 2 roky. Do celkové 

revitalizace by mělo město dokázat donutit developera CPI aby se finančně aktivně podílelo na 

obnově prostoru neb to bude znamenat zhodnocení soukromého majetku společnosti. PS: 

svatební park? opravdu?? Proboha proč by měl být na takovém místě svatební park???  

Přidat více veřejného osvětlení, aby zanikla temná zákoutí, zvýšit dozor MP, problémy s 

narkomany a lidmi bez domova, kriticky málo parkovacích míst, zvýhodnění trvale žijící lidi, 

např. rezidenční zónou, nebo vymezení parkovacích míst pro veřejnost. Využijte CPI, všichni 

bydlící i podnikatelé v této lokalitě s nimi mají nějaký vztah a mají digitální čipy, kterými si 

mohou otvírat, zamezilo by to parkování veřejnosti. 

sjednotit nebo omezit reklamní smog na Masarykově ulici 

Rád bych v oblasti zajistil propojení pro cyklisty, kteří by kvůli nemuseli celou oblast objíždět. 

vypsat architektonickou soutěž na řešení 

chtěla bych se dožít té změny :) 
 


