
FÓRUM Zdravého města Ústí nad Labem
Datum konání: středa, 4. 6. 2014

Čas konání: 17:00 – 19:30

Místo konání: Zákl. škola, Anežky České 702/17, ÚnL 

                                                                        (Krásné Březno)           

Zahájení:

Starostka  MO  Neštěmice  Miloslava  Válková  přivítala  všechny  přítomné  a  předala  slovo

ředitelce  základní  školy  Mgr.  Radce  Janíkové,  která  informovala  o  následném  tanečním

vystoupení žáků školy.

Ing.  Hana Slawischová,  koordinátorka  Projektu  Zdravé  město,  poděkovala  za  vystoupení  a

přivítala  účastníky  Fóra.  Přítomni  byli  zástupci  Úřadu  městského  obvodu  –  Neštěmice  a

některých odborů Magistrátu města Ústí nad Labem. 

Souhrn aktivit za rok 2014

Ing. Hana Slawischová ve své prezentaci 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 2013

a zároveň uvedla, co bylo v uplynulém roce vykonáno pro vyřešení těchto problémů. Starostka

Miloslava  Válková  informovala  o  problémech  obvodu  Neštěmice  (nepřizpůsobiví  občané,

opravy  chodníků,  údržba  veřejné  zeleně  –  finančně  navýšena,  počet  pracovníků  na  VPP

navýšen o 10 na 35 zaměstnanců,  v bývalém Corsu byla  zřízena služebna městské policie,

pracují  preventisté,  nepodařilo  se  zajistit  bezbarierovost  pošty  v Neštěmicích,  v Krásném

Březně ano).

Místostarosta Ing. Jaroslav Táborský poté představil obvod od ZOO až po Mojžíř a Veselí.

Ing. Slawischová následně představila jednak témata, kterými se bude fórum zabývat a jednak i

garanty z příslušných odborů magistrátu. 



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 případně zástupci  příslušných odborů magistrátu města. 

Po diskuzi u jednotlivých stolů byla vydefinovaná témata představena všem přítomným.

Oblast Volný čas, bydlení, MP

1) Navýšení  počtu  strážníků MP (nejsou vidět v     ulicích, jezdí v     autech,  více kontrolovat a 

postihovat venčení psů na dětských hřištích v     ulici Vojanova)

2) Řešení otázky ubytovny Freedom (hygiena – štěnice, odpadky, ničení laviček v     parku a 

majetku v     domě  U Pivovarské zahrady  čp. 8-22)

Dalšími diskutovanými problémy byly: 

 počet  heren v objektu bývalého Prioru = Corsa (4 herny na ploše 200 m2 a další

v ulici Drážďanské)

 provoz romské diskotéky v Corsu (rušení nočního klidu, vloupání, policie neřeší)

 potřeba vybudování chráněného bydlení (sociální byty)

 poukázáno na technický stav starých domů v ul. U Pivovarské zahrady (omítky, okna)

Oblast Rozvoj města 

1. Ohrožení průmyslového dědictví (pivovar, lihovar)

2. Hrozba špatného využití  areálu bývalého  Zahradnického podniku

Dalšími diskutovanými problémy byly: 

 špatný stav plavecké haly Klíše

 chátrající areál Corsa

 cyklostezky (špatný stav, nečistota)



 plánované zrušení zastávky ČD

 existence ubytovny Freedom v ul. U Pivovarské zahrady

 neexistence chráněných dílen

 nevyužívání městských sadů pro kulturní účely

Oblast Životní prostředí

1. Zlepšení úpravy zeleně (hlavně keřů)  v     okolí domů Žežická  53 a 55 (sekat i svah)

2. Zlepšení údržby zámeckého parku (2 - 4 úpravy)

Dalšími diskutovanými problémy byly:

 čistota popelnic (dříve se špinavé popelnice měnily za čisté,  nyní se toto neprovádí) 

 chátrající opuštěné tovární objekty

 zástavba ve volné krajině (nad Výšinou zasahují rodinné domy do přírody)

 odpadové nádoby (znemožnění  přístupu k popelnicím ze  strany AVE, všude parkují

řidiči, postihovat vybírání odpadků u popelnic a jejich vyhazování z nádob) 

 vyjednávání o úklidu a sekání trávy na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví ÚMO

(jednat s majiteli)

 černé skládky (postihovat)

Oblast Doprava

1. Katastrofální nedostatek parkovacích míst  v     ul. Žežická a Anežky České

2. Důraz na pravidelnou údržbu  hlavních komunikací  a silnic, po kterých je trasována MHD

Dalšími diskutovanými problémy byly: 

 vyřešit pro Neštěmice  spojení s cyklostezkou  opět přívozem, aby se nemuselo  až do

ÚL jezdit po hlavní silnici

 katastrofální stav komunikací; v ulici  Ke třem křížům jsou na krajnici místy  hluboké

výmoly

 zastávka MHD Pivovar – řešit zakrytí, malá zastávka, čekárna neslouží svému účelu

již několik let



 špatná údržba vnitřních komunikací (např. Dr. Horákové, Anežky České)

 průchod od ulice Krčínova do ulice U Pivovarské zahrady u Corsa (auta i  občané

současně – nebezpečí úrazu)

 zavedení celodenního nastupování předními dveřmi u všech linek

 zajištění více nízkoprahových autobusů a trolejbusů

Oblast Úřad a občan 

1. Zajištění bezpečnosti a pořádku Městskou policií 

2. Předcházení a řešení problematiky ubytoven (aby nevznikly další)

Dalšími diskutovanými problémy byly: 

 iniciovat zřízení chráněných dílen pro postižené

Oblast Školství, sport a kultura

1. Zprovoznění Corsa - revitalizace

2. Posílení služeb asistentů MP – bezpečnost dětí

Dalšími diskutovanými oblastmi byly:

 vybudování fotbalového hřiště (areál) v Krásném Březně

 zpřístupnění školních hřišť veřejnosti

 dobudování kamerových systémů v okolí škol

 dořešení kapacity MŠ (př. tř.)

 oprava chodníků Vojanova a v Oblouku

 oprava laviček

 kultura ve školství, posílení HV.

Po definování 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.-2. Zajištění bezpečnosti a pořádku Městskou policií

1.-2. Předcházení a řešení problematiky ubytoven (aby nevznikly další)

3. Navýšení  počtu  strážníků MP (nejsou vidět v ulicích, jezdí v autech,  více kontrolovat a 

postihovat venčení psů na dětských hřištích v ulici Vojanova)

4. Zprovoznění Corsa – revitalizace

5. Ohrožení průmyslového dědictví (pivovar, lihovar)

6. Řešení otázky ubytovny Freedom (hygiena – štěnice, odpadky, ničení laviček v parku a 

majetku v domě U Pivovarské zahrady čp. 8-22)

7.-8. Hrozba špatného využití areálu bývalého Zahradnického podniku

7.-8.  Zlepšení úpravy zeleně (hlavně keřů) v okolí domů Žežická  53 a 55(sekat i svah)

9.-10. Katastrofální nedostatek parkovacích míst v ul. Žežická a Anežky České

9.-10. Zlepšení údržby zámeckého parku (2 - 4 úpravy)

11.-12. Důraz na pravidelnou údržbu hlavních komunikací a silnic, po kterých je trasována 

MHD

11.-12. Posílení služeb asistentů MP – bezpečnost dětí.

V závěru FÓRA pak proběhlo losování z řad všech přítomných o hodnotné ceny. Současně 

bylo nabízeno občerstvení. Všeobecná zdravotní pojišťovna poskytovala měření BMI a hodnot 

tělesného tuku.

Starostka MO Neštěmice Miloslava Válková poděkovala přítomným občanům za vyjádření 

jejich názoru a definování problémů. Je ráda, že problémy slyšela, radnice se jimi bude 

zabývat, i když bohužel řešení některých problémů je běh na dlouhou trať. 

Ing. Slawischová poděkovala všem přítomným a jednání ukončila.




