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FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 

 

Datum konání: 2. 10. 2017 

Čas konání:  17:00 – 19:00 

Místo konání: Dům kultury – přísálí velkého sálu, Ústí nad Labem 

Počet účastníků:  97 

 

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 zástupkyni 

koordinátorky Projektu ZM a MA21 RNDr. Evě Berrová (koordinátorka Ing. Hana Slawischová 

omluvena). RNDr. Berrová přivítala hosty z Národní sítě Zdravých měst ČR (předsedu NSZM Mgr. P. 

Hermana a facilitátora Ing. Petra Švece) a představila jednotlivé garanty tematických stolů, jimiž byli: 

1. Životní prostředí Ing. Miroslav Pihera 

2. Doprava a cyklodoprava Ing. arch. Jaromír Veselý 

3. Územní plán a investiční projekty Mgr. Pavel Nepivoda 

4. Školství, sport, kultura a cestovní ruch Ing. Martin Kohl 

5. Sociálně zdrav. oblast, úřad a občan, Městská policie Ing. Ivana Šťastná 

6. Rozvoj města (strategie města, přístup k podnikatelům) Ing. Jaroslav Slabý 

7. Stůl mladých zástupci Dětského parlamentu 

Koncept mentálních (pocitových) map:  Ing. arch. Lucie Pavlištíková 

Ing. Lucie Sádlová 

 

Po představení zahájila vlastní fórum a přednesla jeho program:  

1. Úvodem o PZM a MA21, Plán aktivit v roce 2017 

2. Zhodnocení výsledků z loňského fóra (výsledky ankety, MUDr. Madar) 

3. Prezentace o strategickém plánování a pocitové mapě města (Mgr. Husák) 

4. Diskusní setkání moderované Ing. Petrem Švecem z NSZM ČR 

 

Úvodem o PZM a MA21, Plán aktivit v roce 2017 

Zástupkyně koordinátorky RNDr. Berrová stručně představila vývoj členství města Ústí nad Labem 

v NSZM, zejména pak zdůraznila, že 1. veřejná diskuze byla v roce 2006. Uvedla, že hlavním 

smyslem zapojení a veškerých aktivit je podpora principů udržitelného rozvoje na místní úrovni a to 

mnohdy díky spolupráci veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru. 
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Současně shrnula aktivity v roce 2017: 

a) Dotační program s letošním objemem 300 tis. Kč. pro úspěšné žadatele (s maximem 30 tis. Kč 

pro 1 projekt) 

b) realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

c) účast na konferencích a seminářích 

d) realizace kampaní a osvětových akcí  

 příklady: Cyklobus zdarma, Na kole jen s přilbou, Parky v pohybu, Enropský týden 

mobility, prezentace PZM a MA21 v mezinárodních projektech – př. Vital Cities 

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. 

 

Zhodnocení výsledků z loňského fóra (výsledky ověřovací ankety) 

RNDr. Berrová vyzvala politika PZM, MUDr. Madara, aby jako zástupce vedení města jednotlivé 

priority z Fóra 2016 okomentoval. MUDr. Madar následně veřejnosti představil aktuální stav jejich 

řešení, případně nastínil výhled do budoucna. 

Prezentace Mgr. J. Husáka o strategickém plánování a pocitové mapě 

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. 

RNDr. Berrová dále poděkovala partnerům fóra: Dobrovolnickému centru Ústí nad Labem, 

Krásnému sousedění, z.s., Veřejnému sálu Hraničář a 50baru ze Správy kolejí a menz Univerzity J. E. 

Purkyně v Ústí n. L., kteří se určitou formou do průběhu fóra na místě zapojili.  

Diskuzní setkání  

facilitované Ing. Petrem Švecem z Národní sítě Zdravých měst ČR 

Ing. Švec vyjádřil na úvod svého příspěvku pozitivní ohlas na účast občanů a aktivitu města ve snaze 

zlepšovat podmínky a posouvat rozvoj města stále kupředu. Následně krátce představil NSZM a její 

fungování.  

Ing. Švec popsal průběh řízené diskuze a vyzval 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. Facilitátor diskuze, Ing. Švec, poté 

vyzval veřejnost ke „hlasování“ formou tradičních lepítek, jimiž měl možnost každý označit své 

preference. 

Občané se vyjadřovali k těmto tématům:  
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1. Životní prostředí 

V oblasti Životní prostředí byly nadefinovány tyto priority: 

1. Sjednocení péče o zeleň v celém městě 

2. Úklid centra města (Hrnčířská, Revoluční, Masarykova) 

Dále bylo diskutováno: 

 převést činnosti výše na obvody 

 plevel na komunikacích (silnice, chodníky) 

 

2. Doprava a cyklodoprava 

V oblasti Doprava a cyklodoprava byly nadefinovány tyto priority: 

1. Vznik nových cyklostezek 

2. Propojení cyklostezky (Bukov, Severní Terasa) 

Dále bylo diskutováno: 

 autobusové nádraží – zbytečné 

 zvýšení intervalu dopravní obslužnosti Skorotice (Nové Skorotice) + nová 

zastávka MHD u firmy Adler 

 sleva MHD – proč senioři platí více 

 Tovární ul. – nebezpečná cyklostezka 

 změna „zastávky na znamení“ na pravidelnou zastávku – Důlce + opatřit ji 

přístřeškem a zálivem 

 zákaz chodců se psy na cyklostezce 

 nebezpečný schod na Labské stezce (sjezd z Labské stezky u Benešova mostu) 

 nepořádek na zastávkách MHD Všebořická + v centru 

 kruhový objezd Klíšská/Solvayova/Londýnská 

 vybudování autobusového nádraží – terminál 

 jediná informační tabule o OC Forum, dohlížet (na všechny) – letáky 

s informace, kde se nachází 

3. Územní plán a investiční projekty 

V oblasti Územní plán a investiční projekty byly nadefinovány tyto priority: 

1. Rekonstrukce objektu Prokopa Diviše 5 – otevření Spolkového domu města 

Ústí nad Labem 

2. Zachování pásu veřejného prostranství u Habrovického rybníka 

Dále bylo diskutováno: 

 umožnění výstavby kontejnerových stání a parkovacích ploch na veřejných 

prostranstvích v novém územním plánu 

 využití potenciálu termálních léčivých pramenů (Ústecké termy) ke zřízení 

městského balneologického centra 

 vytipování ploch pro multifunkční sportovní haly 

 vybudování a zachování pitné vody ve venkovním areálu Klíše (pítka pro 

návštěvníky) 
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 rekonstrukce „Corsa“ 

 

4. Školství, sport, kultura a cestovní ruch 

V oblasti Školství, sport, kultura a cestovní ruch byly nadefinovány tyto priority: 

1. Výstavba multifunkčního sportoviště (např. Tesco) 

2. Workoutové hřiště u Labské stezky 

Dále bylo diskutováno: 

 nedostatek galerií 

 vybudování sportoviště pro fotbalovou akademii (vč. amerického fotbalu) ve 

Všebořicích 

 výstavba víceúčelové sportovní haly vč. druhé ledové plochy 

 levnější vstupné pro seniory 

 

5. Sociálně zdrav. oblast, úřad a občan, Městská policie 

V oblasti Sociálně zdravotní, úřad a občan, Městská policie byly nadefinovány tyto 

priority: 

1. Nedostatečná kapacita denních stacionářů pro lidi s autismem (děti, mládež) 

v Ústí nad Labem a okolí  

2. Nižší nájemné pro neziskové organizace, rodinná centra  v objektech města 

Dále bylo diskutováno: 

 nedostatek pracovních míst pro lidi s hendikepem (částeční invalidní senioři) 

 chybějící azylový dům pro celé rodiny 

 služebna MP v Předlicích a na Bukově – Všebořice 

6. Rozvoj města (strategie města, přístup k podnikatelům) 

V oblasti Rozvoj města byly nadefinovány tyto priority: 

1. Změna myšlení = stavění na pozitivech a krásách města a okolí 

2. Nevyužívání zpracovaných územních studií 

Dále bylo diskutováno: 

 absence rozvojových studií 

 plnění strategických a koncepčních dokumentů 

 absence informovanosti o rozvoji města 

 

8. Stůl mladých 

V části Stůl mladých byly nadefinovány tyto priority: 

1. Nevyužitý potenciál jezera Milada 

2. Nevyužitý prostor na Mírovém náměstí 

Dále bylo diskutováno: 



Stránka 5 z 6 
 

 parkour arena 

 malá propagace kulturních akcí 

 osvětlení cyklostezky u železničního mostu 

 rekonstrukce venkovních bazénů na Klíši 

 hromadné úklidové akce (ulice, parky, centurm) 

 veřejná wifi síť 

 odstranění laviček před OC Forum 

 

Závěrečné hlasování určilo toto pořadí naléhavosti všech zmíněných 

problémů: 
 

Pořadí Oblast Problém 

1. 
Územní plán a investiční 

projekty 

Zachování pásu veřejného prostranství u Habrovického 

rybníka 

2. 
Školství, sport, kultura a 

cestovní ruch 

Výstavba dalšího multifunkčního sportoviště – např. v 

areálu Tesco 

3. Stůl mladých Nevyužitý prostor na Mírovém náměstí 

4. 
Územní plán a investiční 

projekty 

Rekonstrukce objektu Prokopa Diviše 5 – Spolkový dům 

města ÚnL 

5. Životní prostředí Úklid centra města – Hrnčířská, Revoluční, Masarykova 

6. Doprava a cyklodoprava Vznik nových cyklostezek 

7. 
Školství, sport, kultura a 

cestovní ruch 
Workoutové hřiště u Labské stezky 

8. – 10. 
Rozvoj města (strategie města, 

přístup k podnikatelům) 

Změna myšlení = stavění na pozitivech a krásách města a 

okolí 

8. – 10. Doprava a cyklodoprava Propojení cyklostezky – Bukov, Severní Terasa 

8. – 10. Stůl mladých Nevyužitý potenciál jezera Milada 

11. Životní prostředí Sjednocení péče o zeleň v celém městě 

12. 
Sociálně zdravotní, úřad a 

občan, Městská policie 
Nedostatečná kapacita denních stacionářů pro autisty 

13. 
Sociálně zdravotní, úřad a 

občan, Městská policie 

Nižší nájemné pro neziskové organizace a rodinná centra 

v objektech města 

14. 
Rozvoj města (strategie města, 

přístup k podnikatelům) 
Nevyužívání zpracovaných územních studií 

  

 
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). 

RNDr. Berrová informovala občany o ověřovací anketě, která má za cíl potvrdit či doplnit 

zvolené priority širokou veřejností. Informace o anketě a anketní lístky budou elektronicky na 

webu města a úřadech městských obvodů, fyzicky k vyplnění na magistrátě a v informačním 

středisku města.  

Facilitátor Ing. Švec jako zástupce NSZM ČR poděkoval všem občanům za účast a předal 

závěrečné slovo politikovi PZM a MA21, MUDr. Madarovi. 
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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 5. 10. 2017 


