FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Datum konání:
Čas konání:
Místo konání:
Počet účastníků:

21. 11. 2016
17:00 – 19:00
Dům kultury – přísálí velkého sálu, Ústí nad Labem
67

Zahájení
Politik Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agendy 21, MUDr. Jiří Madar, náměstek
primátorky města, přivítal všechny přítomné na celoměstském setkání a předal slovo koordinátorce
Projektu ZM a MA21 Ing. Haně Slawischové. Koordinátorka přivítala hosty z Národní sítě Zdravých
měst ČR (předsedu NSZM Mgr. P. Hermana a Evu Poláčkovou) a zahájila fórum a přednesla jeho
program:
1.
2.
3.
4.

Úvodem o PZM a MA21, Plán aktivit v roce 2016
Zhodnocení výsledků z loňského fóra (výsledky ankety)
Prezentace Mgr. J. Husáka o strategickém plánování
Diskusní setkání moderované Ing. Danou Divákovou z NSZM ČR

Úvodem o PZM a MA21, Plán aktivit v roce 2016
Koordinátorka Ing. Slawischová stručně představila vývoj členství města Ústí nad Labem v NSZM,
zejména pak zdůraznila, že 1. veřejná diskuze byla v roce 2006 a od roku 2010 se fóra konají i v rámci
městských obvodů.
Současně shrnula aktivity v roce 2016:
a) Dotační program s letošním objemem 200 tis. Kč. pro úspěšné žadatele (s maximem 20 tis. Kč
pro 1 žadatele)
b) spuštění ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
c) účast na konferencích a seminářích
d) realizace kampaní a osvětových akcí
 příklady: Cyklobus zdarma, Na kole jen s přilbou, Pohádkové dny s Labskou
královnou, atd.
e) spolupráce s místními subjekty a organizacemi, jako například se Zdravotním ústavem se
sídlem v Ústí nad Labem, Městskou policií, Dopravním podnikem města Ústí nad Labem,
Domem dětí a mládeže a dalšími.
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Zhodnocení výsledků z loňského fóra (výsledky ověřovací ankety)
Koordinátorka Ing. Slawischová seznámila přítomné s výsledky celoměstského fóra z roku 2015
(s 10 prioritami) a vyzvala politika PZM, MUDr. Madara, aby jako zástupce vedení města jednotlivé
priority okomentoval.
MUDr. Madar následně veřejnosti představil aktuální stav jejich řešení, případně nastínil výhled do
budoucna a společně s koordinátorkou zdůraznil, že v roce 2015 to bylo poprvé, kdy bylo těchto 10
priorit projednaných v Radě města Ústí nad Labem, jasně definovány a byly přiřazené konkrétním
odpovědným osobám.

Prezentace Mgr. J. Husáka o strategickém plánování
Mgr. Jan Husák, vedoucí odd. koncepcí (Odbor strategického rozvoje, MmÚ) přednesl možnosti
zapojení veřejnosti do strategického plánování, resp. do Strategie rozvoje města 2015 – 2020.
Zdůraznil fakt, že jde o základní koncepční dokument, jehož součástí je Akční plán a Projektová fiche.
Právě prostřednictvím projektové fiche může veřejnost samosprávě předat své náměty na projekty
a rozvoj města. Mgr. Husák zde upozornil na souvislost s pocitovou mapou, která je jednám ze zdrojů
pro Strategii.
Koordinátorka Ing. Slawischová poděkovala partnerům fóra: Dobrovolnickému centru Ústí nad
Labem, Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a Fokusu Labe, kteří se určitou formou do
průběhu fóra na místě zapojili.

Diskuzní setkání
facilitované Danou Divákovou z Národní sítě Zdravých měst ČR
Ing. Diváková vyjádřila na úvod svého příspěvku pozitivní ohlas na účast občanů a aktivitu města ve
snaze zlepšovat podmínky a posouvat rozvoj města stále kupředu. Následně krátce představila NSZM
a její fungování.
Ing. Diváková zahájila řízenou diskusi tím, že vyzvala Ing. Slawischovou k představení 8 tematických
stolů a jejich garantů, kterými byli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Životní prostředí
Doprava a cyklodoprava
Rozvoj města
Sociálně zdravotní oblast
Školství, sport, kultura a cestovní ruch
Úřad a občan, Městská policie
Místní ekonomika a podnikání
Stůl mladých

Koncept mentálních (pocitových) map:

Ing. Simona Heymerová
Bc. Jan Pavelka
Mgr. Pavel Nepivoda
Ing. Ivana Šťastná
Ing. Martin Kohl
Mgr. Romana Habrová
Ing. Jaroslav Slabý
zástupci Dětského parlamentu
Ing. Jiří Starý
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Ing. Diváková po tomto představení popsala průběh diskuze a vyzvala občany, aby na připravené
listy sepsali pod dohledem (a ve spolupráci) jednotlivých garantů své podněty a problémy týkající
se jednotlivých témat, z nichž pak vybrali 2, které považují za nejvýznamnější. Každý z účastníků
měl možnost v diskuzi vyjádřit svůj názor či potřeby.
Každý zástupce dané tematické oblasti po předem vyčleněném čase odprezentoval všem
účastníkům zvolené dva problémy a krátce je okomentoval. Facilitátorka diskuze, Ing. Diváková,
poté vyzvala veřejnost ke „hlasování“ formou tradičních lepítek, jimiž měl možnost každý označit
své preference.

Občané se vyjadřovali k těmto tématům:
1.

Životní prostředí
V oblasti Životní prostředí byly nadefinovány tyto priority:
1. Častější výsadby stromů + údržba
2. Mírové náměstí - chybí zeleň
Dále bylo diskutováno:
 Renaturace Klíšského potoka u stadionu a dále
 Rozšíření nádob na „BRKO“ (biologicky rozložitelný komunální odpad) do
dalších obvodů
 Kontejnerová stání - vrácení nádob na původní místo + přidat
 Změna poplatku u osob v zahraničí
 Do Pincovy ulice - kontejner na papír
 Nesnižuje se poplatek za třídění

2.

Doprava a cyklodoprava
V oblasti Doprava a cyklodoprava byly nadefinovány tyto priority:
1. Chybí autobusové nádraží
2. Zvýšení bezpečnosti ul. Žižkova (Západní nádraží) - přechody
Dále bylo diskutováno:








Podmínky pro cyklisty (budování cyklost.)
Zlevněné jízdné pro důchodce - vazba na důchod, nikoli věk
Chodník ul. Hostovická
Čistota komunikací (vč. krajnic) a stav komunikací
Stav přístřešků MHD - čistota, sklo
Zlepšení stavu povrchu cyklostezky - Brná n. L.
Vyřešení průjezdu centra města (ul. Masarykova - spodní část), v případě
uzavření pro IAD
 Řešení tranzitní dopravy (alespoň částečné)
 Nájezdy pro cyklisty - ul. Přístavní
 Inteligentní zastávky - pracují v režimu off-line
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3.

Stav odpadkových košů - centrum
Stav chodníku - ul. Pařížská
Chybějící přístřešky MHD - ul. Božtěšická + obl. Sev. Terasy
Tarif MHD v rámci okolních obcí (Chlumec, Chabařovice,…)
Časté změny jízdních řádů MHD
Možné zvýhodnění v MHD pro dlouholeté uživatele
Sjednocení nástupu předními dveřmi (trolej + bus, l. č. 57)
Podchod u západního nádraží
Rekonstrukce ul. Resslova - u č. p. 42 - slepý úsek

Rozvoj města
V oblasti Rozvoj města byly nadefinovány tyto priority:
1. Neudržované soukromé objekty
2. Dopravní koncepce města
Dále bylo diskutováno:





4.

Obnova areálu Corso
Nový územní plán
Hřiště na Mariánské skále - víceúčelové
Regulace velkoplošné reklamy

Sociálně zdravotní oblast
V Sociálně zdravotní oblasti byly nadefinovány tyto priority:
1. Nedostatek sociálních pracovníků
2. Drug out - přestěhování z centra
Dále bylo diskutováno:
 Chráněné pracovní místo - nedostatek
 Chráněné bydlení - nedostatek

5.

Školství, sport, kultura a cestovní ruch
V oblasti Školství, sport, kultura a cestovní ruch byly nadefinovány tyto priority:
1. Více hřišť pro sportování mládeže zdarma do večerních hodin
2. Obnova hřiště - Skřivánek (Rudá hvězda)
Dále bylo diskutováno:
 Více kulturního vyžití pro seniory
 Nové vybavení Domu kultury
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6.

Úřad a občan, Městská policie
V oblasti Úřad a občan, Městská policie byly nadefinovány tyto priority:
1. Pokutování/dohled nepořádku a odhazování odpadků
2. Aktualizace vyhlášky o pití alkoholu na veřejných prostranstvích
Dále bylo diskutováno:
 Dohled v Předlicích MP – večer

7.

Místní ekonomika a podnikání
V oblasti Místní ekonomika a podnikání byly nadefinovány tyto priority:
1. Chemopharma ÚnL - potenciální rozvoj areálu
2. Areál sklárny ulice Tovární - rozvoj areálu na hlavním tahu

8.

Stůl mladých
V části Stůl mladých byly nadefinovány tyto priority:
1. Propojení MHD s jezerem Milada
2. Propojení jízdních řádů DÚK na LED obrazovky
Dále bylo diskutováno:
 Možnost zviditelnění aktivit občanů zdarma (kluby, akce, soutěže) na
interaktivní tabuli v centru (viz. Divadlo)
 Nedostatečná čistota zastávek MHD (pavučiny, prach - Střekov a centrum)
 Více akcí na Střekovském nábřeží
 Nečistota podchodu u křižovatky Panská a Revoluční (světla nesvítí,
zápach…)
 Malé elektrobusy po městě
 Využití budovy Gymnázia dr. Václava Šmejkala
 Drahé a krátké stání na pozemku nemocnice
 Špatný systém rozdělení kontejnerů (přeplněny)
 Bezdomovci a nepřizpůsobiví na zanádraží (kolonáda) - posílit hlídky MP a
PČR
 Bídný stav zelené plochy u hotelu Máj
 Stav ulice Žukova (vyjednávat s majitelem)
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Závěrečné hlasování určilo toto pořadí naléhavosti všech zmíněných
problémů:
Pořadí
1
2
3-4
3-4
5-8
5-8
5-8
5-8
9
10
11-12
11-12
13-14
13-14
15 - 16
15 - 16

Oblast
Stůl mladých
Úřad a občan, Městská policie
Doprava + cyklodoprava
Doprava + cyklodoprava
Sociálně zdravotní oblast
Životní prostředí
Životní prostředí
Školství, sport, kultura a CR
Rozvoj města
Rozvoj města
Sociálně zdravotní oblast
Úřad a občan, Městská policie
Ekonomika, podnikání
Ekonomika, podnikání
Školství, kultura, sport
Stůl mladých

Problém
propojení MHD s jezerem Milada
pokutování/dohled nepořádku a odhazování nedopalků
chybějící autobusové nádraží
zvýšení bezpečnosti Žizkova ul.
nedostatek sociálních pracovníků
častější výsadby stromů + údržba
Mírové nám. - chybí zeleň
více hřišť pro sportování mládeže (do večerních hodin,
zdarma)
dopravní koncepce města
neudržované soukromé objekty
Drug out přestěhování z centra
aktualizace vyhlášky o pití alkoholu na veřejných
prostranstvích
Chemopharma, potenciální rozvoj areálu
rozvoj areálu sklárny - Tovární ul.
obnova hřiště Skřivánek
propojení j. řádů DÚK na "led" obrazovky

Po představení „zvolených“ priorit byla znovu připomenuta možnost zapojení do konceptu
pocitové mapy a vyplnění evaluačních dotazníků.
Veřejnost byla zároveň seznámena s dalším postupem práce samosprávy se všemi sepsanými
tématy (nejen prioritami, ale všemi).
Koordinátorka Ing. Slawischová informovala občany o ověřovací anketě, která má za cíl potvrdit
či doplnit zvolené priority širokou veřejností. Informace o anketě a anketní lístky budou na FB,
webu města a úřadech městských obvodů, fyzicky k vyplnění na magistrátě a v informačním
středisku města.
Facilitátorka Ing. Diváková jako zástupkyně NSZM ČR poděkovala všem občanům za účast
a předala závěrečné slovo politikovi PZM a MA21, MUDr. Madarovi.
MUDr. Madar rovněž poděkoval za účast všem přítomným, stručně okomentoval relativně dobrou
realizovatelnost řady nových priorit a pozval občany k účasti na dalších fórech a pokračování
v aktivním zapojování.

Zapsala: RNDr. Eva Berrová
Ústí nad Labem 24. 11. 2016
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