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

11. 11. 2015
17:00 – 19:00
Dům kultury – přísálí velkého sálu, Ústí nad Labem
100

Zahájení
Hana Slawischová, koordinátorka Projektu Zdravé město a MA21 přivítala přítomné.
Následně MUDr. Jiří Madar, garant projektu ZM a MA21, představil program setkání a
požádal přítomné o zapsání co nejvíce připomínek a podnětů ke zlepšení života v Ústí nad
Labem.

Souhrn aktivit za rok 2015, strategie na období 2015-2020
Hana Slawischová všechny přítomné seznámila s aktivitami města v roce 2015. Dále Jaromír
Veselý, cyklokoordinátor poinformoval přítomné o aktivitách v oblasti dopravy a
cykloturistiky. Na závěr všechny přítomné Tereza Dostálová, vedoucí oddělení strategického
rozvoje, seznámila se Strategií rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015 – 2020.

Představení Národní sítě Zdravých měst a průběhu fóra
Ing. Petr Švec, ředitel 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.

Diskuze
Dana Diváková (zástupce Národní sítě zdravých měst) přítomné seznámila s průběhem akce a
postarala se po celou dobu o její odborný dohled. Vyzvala občany, aby na připravené listy
sepsali problémy, které je podle nich v dané oblasti (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) trápí
a z těchto problémů poté vybrali 2, které jsou podle nich nejzávažnější. U všech tematických
stolů byli přítomni vedoucí odborů, případně zástupci příslušných odborů magistrátu města.
Po 20 minutách určených na diskuzi u jednotlivých stolů byla nadefinovaná témata

představena všem přítomným. Zástupce každé oblasti vystoupil před ostatní a začala diskuze,
do které se měl každý možnost zapojit.

Občané se vyjadřovali k těmto tématům:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

1. Životní prostředí
V oblasti Životní prostředí byly nadefinovány tyto priority:
Popelnice na bioodpad pro byty
Nerozšiřování záboru volné krajiny pro novou zástavbu, která ukrajuje z přírody
Dalšími diskutovanými tématy byly:
- málo vyprazdňované koše na psí exkrementy
- neposekaná tráva (např. cyklostezka Labe)
- holubí exkrementy – bývalé autobusové nádraží
- obecně nečistota (ulice, podchody)
- popelnice na chodníku i mimo den svozu
- obnova Habrovického koupaliště
- kanalizace Všebořice - Slunná
- kanalizace Kojetice
- těžba na Mariánské skále (ukončení těžby, rekultivace)
- malá osvěta na třídění odpadu (nedostatečně tříděný odpad)
- větší kontrola pracovníků údržby, úklidu

2. Doprava a cyklodoprava
V oblasti dopravy a cyklodopravy byly nadefinovány tyto priority:
Chybějící bezpečný průjezd centrem města pro cyklisty
Nenavazování spojů MHD na vlaková spojení
Dalšími diskutovanými tématy byly:
- upravit trasu cyklobusu – návrat přes Všebořice, více zastávek
- chybí cyklobus na Severní Terasu
- problém přechodů (neexistence) ve Vaňově, zpomalovací pruhy

- zvýšená hlučnost hlasové signalizace v nových trolejbusech
- nevkusně oblepené autobusy a trolejbusy reklamou (celoplošná reklama)
- odpadkové koše na zastávkách – malý počet a frekvence vyvážení, úklid zastávek,
přesun od označníků zastávek
- chybějící autobusové nádraží, přestup vlak - autobus
- špatné a chybějící bezbarierové přístupy na chodníky (Dobětice, Severní Terasa)
- provozní doba lanovky v zimě - návaznost na akce na Větruši
- nízká frekvence MHD na Dobětice ve večerních hodinách
- nevyhovující technický stav a údržba cyklotrasy Chlumec – UL u letiště
- neudržované okraje silnic Svádov - Olešnice (neujasněné kompetence údržby)
- chybějící semafory na přechodech – Žižkova ulice
- chybějící chodník v Hostovické ulici
- není bezbariérový přejezd pro cyklisty přes zdymadlo
- úklid cyklotrasy pod Mariánskou skálou (střepy, prach), chybějící nájezdy
- stav cyklostezky Brná – Masarykovo zdymadlo
- chybějící zálivy zastávek Štefánikova ulice
- cyklopruhy na Masarykově ulici
- zvýšení počtu přístřešků MHD (zastávky)
- upozornění na zákaz kouření na zastávkách MHD
- chybějící dobíjecí mísa na elektromobily
- nevyhovující stav křižovatky Všebořická - Plynárenská - Lipová (přechody pro
chodce)
- špatné najíždění vozů MHD k zastávkám
- některé semafory nevidí cyklisty
- zapojení Kraje do financování MHD v krajském městě
- propadlý chodník u zastávky v Lipové ul., u Lipové ulice louže
- zajištění volné dopravy zdarma pro seniory do Chlumce, Chabařovic a na jiných
trasách, které postihla změna dopravy (MHD-Kraj)

3. Školství, sport, kultura a cestovní ruch
V oblasti školství, sportu, kultury a cestovního ruchu byly nadefinovány tyto priority:
Využití Mariánské skály pro sport a rekreaci (stezky, camp)
Propojení jezera Milada s Předlicemi (oživení odkazu J. Foglara a vybudování
turistické infrastruktury - ubytování)
Další diskutovaná témata:
- vyšší podpora profesionálního sportu (FK Ústí a.s., HC Slovan, HOKEJ
s.r.o.)
- vyšší podpora amatérského sportu - seblades (americký fotbal)
- kryté haly na tenis (minimálně jedna pevná celoroční)
- pamětní deska paní Jitky Švábové (výchova špičkových pěvců včetně paní
Randové) – Štefánikova 22
- bezbariérová knihovna (není ani jedna)
- všední dny – celý den se souhlasem řidiče kolo do MHD
- pasportizace a následná oprava starších dětských hřišť v panelové zástavbě
- více akcí pro seniory cenově i dostupností – kultura, sport, plavecká hala
(vymezení pro seniory)

- využití jezera Milada pro nejširší veřejnost (nejen pro školy, ale i pro akce
veřejnosti, koncerty, příměstské tábory)

4. Rozvoj města
V oblasti Rozvoje města byly nadefinovány tyto priority:
Chybějící autobusové nádraží
Využití brownfieldů (přilákat velkého solidního zaměstnavatele)
Další diskutovaná témata:
- přívoz v Neštěmicích - značení, zázemí
- hotel Máj
- dořešit pozemek 004 na Mírovém náměstí
- dokončení D8
- nevkusné reklamní poutače
- vybydlené chátrající budovy
- je potřeba nový územní plán
- zarostlé náplavky – nevzhledné okolí řeky
- neudržované hřiště Dobětice
- potřeba inteligentního rozšiřování města, které respektuje infrastrukturu a
urbanistiku (ÚP, SMART CITY)
- zázemí na Miladě a lepší dopravní dostupnost

5. Sociálně zdravotní oblast
V Sociálně zdravotní oblasti byly nadefinovány tyto priority:
Zřízení sociálních bytů pro zdravotně postižené
Rozšíření městských klubů pro seniory
Další diskutovaná témata:
- chráněné dílny - místa
- zdravotní plavání a cvičení pro seniory
- nedostatek lékařů psychiatrů a psychologů

6. Místní ekonomika a podnikání
V oblasti Místní ekonomika a podnikání byly nadefinovány tyto priority:
Motivování majitelů nepoužívaných nemovitostí k jejich rozvoji
Podpora místních malých a středních podnikatelů
Další diskutovaná témata:
- zvyšovat hodnotu nemovitostí revitalizací veřejných prostranství
- chybí LIDL v centru

- motivace mladých, aby neodcházeli
- zlepšit kvalitu městského centra
- sociální podnikání
- schránka na MěÚ pro připomínky

7. Úřad a občan, městská policie
V oblasti Úřad - občan a MP byly nadefinovány tyto priority:
Zřízení služebny městské policie v Předlicích
Změna obecně závazné vyhlášky pro odvoz komunál. odpadu (občané žijí v zahraničí)
Další diskutovaná témata:
- zrušení střelnice na Mariánské skále
- zlepšení dohledu na bukovském sídlišti, na Skřivánku, v ulici Staré, Hornické a
Ondříčkově
- skateboardy na Lidickém náměstí
- nevyřizování žádostí, podnětů občanů v přiměřené lhůtě (opravy komunikací)
- čistota Mírového náměstí v ranních hodinách v sobotu a neděli
- zvýšení kontrolní činnosti v centru města

8. Stůl mladých
Stůl mladých doporučil řešit následující otázky:
Nesmyslnost nových zastávek MHD (řidiči zastavují daleko od zastávek, význam
nových zastávek je pryč)
Zlepšení gramotnosti studentů o fungování města a možnostech občana (workshopy a
přednášky na školách, soutěže na zviditelnění města, modernější web města)
Další diskutovaná témata:
- nedostatečná kontrola parkování u DDM (limit je 20 minut, řidiči zde stojí celý
den)
- nedostatečné zapojení mladých lidí do politiky
- park v Krásném Březně – chybí hřiště
- nevyužívaná kolonáda u nádraží

Závěrečné hlasování určilo toto pořadí naléhavosti všech zmíněných
problémů:
1.
2.
3.
4. - 5.

4. - 5.

Rozšíření městských klubů pro seniory
Chybějící autobusové nádraží
Chybějící bezpečný průjezd centrem města pro cyklisty
Zlepšení gramotnosti studentů o fungování města a možnostech občana
(workshopy a přednášky na školách, soutěže na zviditelnění města, modernější
web města)
Nerozšiřování záboru volné krajiny pro novou zástavbu, která ukrajuje

6.
7. - 8.
7. - 8.
9. – 11.
9. – 11.
9. – 11.
12. - 13.
12. - 13.
14.
15. - 16.
15. – 16.

z přírody
Změna obecně závazné vyhlášky pro odvoz komunálního odpadu (občané
žijící v zahraničí)
Popelnice na bioodpad pro byty
Propojení jezera Milada s Předlicemi (oživení odkazu J. Foglara a
vybudování turistické infrastruktury – ubytování)
Využití Mariánské skály pro sport a rekreaci (stezky, camp)
Podpora místních malých a středních podnikatelů
Zřízení služebny městské policie v Předlicích
Nesmyslnost nových zastávek MHD (řidiči zastavují daleko od zastávek,
význam nových zastávek je pryč)
Zřízení sociálních bytů pro zdravotně postižené
Využití brownfieldů (přilákat velkého solidního zaměstnavatele)
Motivování majitelů nepoužívaných nemovitostí k jejich rozvoji
Nenavazování spojů MHD na vlaková spojení

V rámci fóra byla rovněž možnost zapojit se formou inovativní metody, tzv. konceptu
mentálních map, do realizace Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020.
Fórum se uskutečnilo za pomoci 3 dobrovolnic Dobrovolnického centra Ústí nad Labem.
V závěru setkání pak proběhlo losování o dárkové tašky města. Během celé akce bylo
nabízeno občerstvení Fokus Labe a zároveň si každý účastník mohl také od odborníků z VZP
nechat zkontrolovat krevní tlak a BMI nebo se v informačním kiosku seznámit s prací
Dobrého Fokusu Ústí nad Labem a Dobrovolnického centra Ústí nad Labem.
Celé setkání zakončila a všem poděkovala za účast radní města Ústí nad Labem a starostka
ÚmO - Neštěmice Yveta Tomková.

Zapsala: Dana Nebřenská
Ústí nad Labem 11. 11. 2015

