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1. Zápis z veřejného Fóra
FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA ŠTĚTÍ
4. 11. 2021, 17:30 – 19:30 hodin Kulturní středisko Štětí
Zápis
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Uvítání účastníků Fóra
Seznámení s výstupy z předchozího ročníku Fóra
Představení Národní sítě Zdravých měst ČR
Vytipování problémů a námětů v rámci jednotlivých problémových oblastí ve Štětí
Prezentace problémů a námětů
Určení nejzávažnějších problémů ve městě
Závěr

1. Uvítání účastníků Fóra
Mgr. Ing. Miroslav Andrt přivítal účastníky Fóra Zdravého města Štětí.
2. Seznámení s výstupy z předchozího ročníku Fóra
Mgr. Ing. Miroslav Andrt seznámil účastníky s činností Zdravého města a MA21 v roce 2021
a stavem řešení problémů vzešlých z předchozího ročníku Fóra.
3. Představení Národní sítě Zdravých měst ČR
Marta Vencovská v úvodu krátce představila Národní síť Zdravých měst a seznámila přítomné
s průběhem samotného Fóra. Po nadefinování podnětů, mohli účastníci udělovat problémům
dva hlasy u každé oblasti, vyjma stolů mladých. Následně byly prezentovány pouze dva
problémy z jednotlivých oblastí, které získaly nejvíce hlasů.
4. Vytipování problémů a námětů v rámci jednotlivých problémových oblastí ve Štětí
A. Kvalita bydlení, komunální služby a občanská vybavenost a investice
- Podpora budování solárních panelů na střechách rodinných a bytových domů
– 6 hlasů
- Více bytových domů – 5 hlasů
- Úprava a vzhled města hlavně centrum – 4 hlasy
- Zákaz další výstavby na Novém náměstí – 14 hlasů
- Údržba zarostlých chodníků – 1 hlas
- Znečištění pěší zóny – 5 hlasů
- Nepořádek u popelnic – 4 hlasy
B. Sociální služby, zdravotní péče a život seniorů
- Součinnost mezi spolkem Dobro-volně a odborem sociálních věcí, potažmo městem
– 4 hlasy
- Absence canisterapie pro občany Štětska – 14 hlasů
- Zvýšení počtu praktických lékařů – 13 hlasů
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C. Kultura, volný čas, společenský život a rozvoj cest. ruchu
- Malé regionální muzeum – 6 hlasů
- Pietní místo pro oběti holokaustu – 3 hlasy
- Střelnici pro lukostřelbu a vzduchovky – 3 hlasy
- Zachování infocentra na pěší zóně – 0 hlasů
- Pumptrack (Bikepark) pro děti a mládež vedle cyklostezky pod mostem – 5 hlasů
- Zachování budovy nádraží v Hněvicích – 10 hlasů
- Venkovní kulturní akce (nedostatek) – 2 hlasy
- Nové infocentrum – kino nebo nová budova na náměstí – 1 hlas
- Otevírací doba České pošty ve Štětí – 0 hlasů
D. Doprava, životní prostředí a příroda
- Cyklostezka do Počeplic – 5 hlasů
- Revitalizace intravilánové zeleně – 2 hlasy
- Výsadba – úbytek zeleně – 15 hlasů
- Vyčistit, opravit a napustit požární nádrž na Újezdě – 10 hlasů
- Zanedbané parky - propojenost – 1 hlas
- Dopravní značení na mostě – cyklisté (na vozovce) – 2 hlasy
E. Vzdělávání, sport, školství, děti a mládež
- Nedostatek kvalitních pedagogů – 0 hlasů
- Nízká prestiž pedagogické profese mezi veřejností – 5 hlasů
- Sportoviště otevřené veřejnosti – 7 hlasů
- Multifunkční sportovní hala – 8 hlasů
- Výměna oken na ZŠ T.G.M. – 1 hlas
- Přístupové cesty k MŠ Poupě – 5 hlasů
- Dořešení bezpečnostní dopravní situace před ZUŠ – kritické! – 12 hlasů
F. Kriminalita, veřejný pořádek a činnost Městské policie
- Rozšíření MKDS, jeho zkvalitnění → zefektivnění činnosti hlídek MP i na jiných
místech než v centru města, zejména příjezdové komunikace – 12 hlasů
- Vyřešit vandalismus, nepořádek v ulici Krátká, Husovo náměstí, Mírové náměstí
a Tesco – 8 hlasů
- Parkování a jízda aut po chodnících a trávě ve vnitroblocích ulic U Stadionu,
Alšova, Mánesova, Školní a Jiráskova – 15 hlasů
- Zajistit apolitičnost MP Štětí! Aby MP nebyla předmětem politické činnosti
a ovlivňování její činnosti – 10 hlasů
G. Fungování městského úřadu, podmínky pro podnikání, zaměstnanost a služby pro
občany
- Zlepšit komunikaci s občany → přímý dialog – 7 hlasů
- Zlepšit zázemí na MěÚ pro veřejnost (včetně WC pro veřejnost) – 10 hlasů
- Veřejně dostupná technická mapa města (inženýrské sítě, pasporty apod.)
– 9 hlasů
- Chybí ucelená koncepce města v různých oblastech (aby navazovaly záměry na
sebe) – 7 hlasů
H. Kulatý stůl pro mladé
- Rozšíření zdravotních služeb – ortopedie (pro sportovce) – (2. místo)
- Čajovna s Wi-Fi pro studenty – (7. místo)
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-

Výměna oken (starých) za plastové ZŠ T.G.M. – (1. místo)
Možnost studentských brigád – (6. místo)
Hlídání přechodů u ZŠ před vyučováním – (3. místo)
Automat na jídlo a pití ZŠ T.G.M. – (4. místo)
Zvýhodněné vstupné pro studenty do Labe arény – (5. místo)

5. Prezentace problémů a námětů
Po ukončení hlasování u tematických stolů, garanti představili pouze dva problémy, ze všech
nadefinovaných, které získaly nejvíce hlasů.
6. Určení nejzávažnějších problémů ve městě
Po vytyčení 16 problémů měli občané možnost přidělit až dva své hlasy k tématu, které je
podle jejich názoru, aktuálně nejzávažnější.
Tabulka 1 - Nejzávažnější problémy ve městě
Problém

Oblast
F
E
E
C
D
G
A
D
H
A
H
F
B
B
C
G

Rozšíření MKDS o nová kamerová místa na příjezdových
a odjezdových komunikacích
Multifunkční sportovní hala
Dořešení bezpečnostní dopravní situace před ZUŠ – kritické!
Malé regionální muzeum
Vyčistit, opravit a napustit požární nádrž na Újezdě
Zlepšit zázemí na MěÚ pro veřejnost (včetně WC pro
veřejnost)
Zákaz další výstavby na Novém náměstí
Výsadba – úbytek zeleně
Výměna oken za plastové na ZŠ T.G.M.
Podpora budování solárních panelů na střechách rodinných
a bytových domů
Rozšíření zdravotních služeb – ortopedi (pro sportovce)
Parkování a jízda vozidel po chodnících a travnatých plochách
v ulici U Stadionu, Alšova, Mánesova, Školní a Jiráskova
Absence canisterapie pro občany Štětska
Zvýšení počtu praktických lékařů
Zachování budovy nádraží v Hněvicích
Veřejně dostupná technická mapa města (inženýrské sítě,
pasporty apod.)

Počet
hlasů

Pořadí

12

1.

10
8
5
5

2.
3.
4. - 6.
4. - 6.

5

4. - 6.

4
3
3

7.
8. - 9.
8. - 9.

2

10. - 11.

2

10. - 11.

1

12.

0
0
0

13. - 16.
13. - 16.
13. - 16.

0

13. - 16.

7. Závěr
V závěru akce proběhlo losování tomboly, během kterého mohli přítomní získat lákavé ceny.
Dle prezenčních listin bylo zaznamenáno 37 účastníků.
Zapsala: Jana Lebdušková
Dne: 4. 11. 2021
4

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA ŠTĚTÍ 2021

2. Výsledky ověřovací ankety
Fórum se uskutečnilo 4. 11. 2021, následná ověřovací anketa proběhla ve dnech
1. 12. 2021 – 31. 12. 2021. Ankety se celkem zúčastnilo 222 respondentů, což činí vzorek
2,69% z celkového počtu obyvatel. Obyvatelé svými hlasy rozhodli o 10 problémech našeho
města, které považují za nejpalčivější.
Tabulka 2 - Nejzávažnější problémy ve městě
Problém
Absence canisterapie pro občany Štětska
Dořešení bezpečnostní dopravní situace ZUŠ – kritické!
Malé regionální muzeum
Multifunkční sportovní hala
Parkování a jízda vozidel po chodnících a travnatých plochách v
ulici U Stadionu, Alšova, Mánesova, Školní a Jiráskova
Podpora budování solárních panelů na střechách rodinných a
bytových domů
Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému o nová
kamerová místa na příjezdových a odjezdových komunikacích
Rozšíření zdravotních služeb – ortopedi (pro sportovce)
Veřejně dostupná technická mapa města (inženýrské sítě,
pasporty apod.)
Vyčistit, opravit a napustit požární nádrž na Újezdě
Výměna oken za plastové na ZŠ T.G.M.
Výsadba – úbytek zeleně
Zachování budovy nádraží v Hněvicích
Zákaz další výstavby na Novém náměstí
Zlepšit zázemí na MěÚ pro veřejnost (včetně WC pro veřejnost)
Zvýšení počtu praktických lékařů

Počet
hlasů

Pořadí

2
24
15
23

16.
8.
11. - 12.
9.

44

4.

28

5.

45

3.

13

13. - 14.

4

15.

13
16
49
26
50
15
26

13. - 14.
10.
2.
6. - 7.
1.
11. - 12.
6. - 7.

5

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA ŠTĚTÍ 2021

Tabulka 3 – Další problémy
Další problémy
Městská policie - zlepšit dohled a řešení parkování při kontrole, např. v Jiráskově
ulici…..
Nepřizpůsobivý
Kamerový systém na Husovo náměstí !!!
Zamyslet se nad bezpečností města. Více zapojit policii do řešení problémů
města
Sociální menšiny ve městě
Zvýšení bezpečnosti ve městě
Komplexní řešení problematiky cyklistů ve městě, tzn. neosvětlení cyklisté,
cyklisté v protisměru na mostě. Revize, obnova a rozšíření parkovacích míst pro
cyklisty (úřady, školy, obchody, lékaři atd....) Vyřešení nájezdu pro cyklisty na
most ze Štětí do Hněvic.........
Jízda kol a koloběžek na chodnících
Vyfrézovat a položit nový asfalt na silnici v ul. Stračenská od Bezručových sadů
až ke křižovatce. Ta letošní ,,oprava" silnic, a totální vykašlání se na tuto ulici bylo
opravdu směšné!!!
Zrekonstruovat "parkoviště" na Novém náměstí u Pivnice Palermo (bývalý plac
pro prodejní stánky) či uspíšit dostavbu celého náměstí
Rozšíření parkovacích míst po celém městě, úsekové měření na obchvatu
(U Stadionu, Okružní...)
Zvýšení počtu parkovacích míst nebo zajistit, např. placenou službou, možnost
místa parkování u domu
Parkování a jízda po travnatých plochách kontrolovat ve všech částech města.
Lidická např. Lukešová
Problém parkování obecně - nedostatek parkovacích míst v celém Štětí - cyklisté
na chodnících a nečinnost MP v této oblasti
Řešit otázku parkování v celém městě
Parkování - před barákem (Obchodní 540, 541, 542)
Zlepšit parkování před obchodní 541, 542 + by bylo fajn tu mít zastřešenou
zastávku (děti sedí u silnice)
Zvýšení počtu parkovacích míst v ulici Mánesova (už s tím konečně něco udělejte,
situace je kritická!!!)
Dobrý den, zákaz vjezdu do parku u Labe je tam úplně k ničemu. Dal bych tam
závoru pro zahrádkáře a udělal nový sjezd ze silnice 261. Je tam opravdu velký
provoz kdy do toho běhají děti a psi. Vybudovat nové nebo opravit dětská hřiště,
jsou v katastrofálním stavu a zdraví nebezpečné (uvolněné vruty). Více využít
řeku Labe třeba půjčovným loděk- jen o víkendy a na objednání aby to bylo
rentabilní. Opravit silnici ve Stračenské. Vím, že tam moc aut nejezdí, ale ty jámy
před policií ČR jsou ostudou.
Vylepšení (častější spoje) autobusových linek do přilehlých vesnic o víkendech.
Brocno, Chcebuz, Újezd, Veselí, Radouň....
Zastávka v Obchodní 540 - aby byla zastřešená! Děti tam běhají a sedaji různé
možně - otázka kdy se něco stane, kdy vběhnou pod auto (jednosměrka)
Další výstavby na Novém náměstí - dokončit (obchody, byty)
Multifunkční sportovní hala - zrušit, zakázat
Výstavba nových bytů hlavně pro mladé lidi
Výstavba bytů pro seniory

Počet
hlasů
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
4
3
1
1
6
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Pozemky, pro výstavbu domů, či výstavba dalších bytů
Bytová problematika vč. bydlení pro mladé lidi, dlouhodobá absence stavebních
parcel
Udělat z nového náměstí opravdové náměstí
Odborní lékaři
Rozšíření zdrav. služeb, např. oční, zubař, dětské
Nedostatečná kapacita u očního lékaře
Zajištění nové a hlavně fungující ordinace Očního lékaře
Zřízení tříděného odpadu před Kulturním střediskem!
Odpadkové koše! Kromě centra nejsou nikde!
Doplnit odpadkové koše ke VŠEM autobusovým zastávkám
Málo popelnic na papír - modré - chcete třídit odpad a není do čeho
Uklízení psích exkrementů
Uklízení psích exkrementy, zvýšení poplatku za psy
Sekání zeleně, čistota města neustále všude bordel
Velmi špatná údržba travnatých / zelených ploch v Újezdě! Zlepšit sekání trávy
– Újezd.
Nekácet vzrostlé stromy ve městě, pokud to není nutné vzhledem k jejich stavu.
A nezasahovat do přírody u Labe směrem k placáku i za ním. Je to jediné místo
nejblíže u města, kam se dá jít na procházku, aby se člověk cítil v přírodě. Člověk
pochází z přírody nikoli příroda z člověka, není možné si myslet, že člověk ví něco
lépe než příroda, nechte přírodě její dokonalost, tak jak je.
Navrhuji v letních období osazení květinami mezi věžáky betonový kruh, ten to tu
jen hyzdí. Aspoň trochu to zkrášlit…
Další problém je pan Andrt - neštěstí pro město Štětí
Minimalizovat grafický smog živnostníků, zejména v ulici Krátká. Vždyť je to pro
ostudu.
Lepší údržba dětských hřišť a parků
Oprava dětských hřišť, oprava silnice v ulici Stračenská u MŠ Poupě
Zlepšit katastrofální komunikaci radnice s občany
Ne

1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

1

1
1
1
1
1
1
1
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3. Desatero problémů
Tabulka 4 - Desatero problémů
Problém
Zákaz další výstavby na Novém náměstí
Výsadba – úbytek zeleně
Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému o nová kamerová místa na
příjezdových a odjezdových komunikacích
Parkování a jízda vozidel po chodnících a travnatých plochách v ulici U Stadionu, Alšova,
Mánesova, Školní a Jiráskova
Podpora budování solárních panelů na střechách rodinných a bytových domů
Zachování budovy nádraží v Hněvicích
Zvýšení počtu praktických lékařů
Dořešení bezpečnostní dopravní situace ZUŠ – kritické!
Multifunkční sportovní hala
Výměna oken za plastové na ZŠ T.G.M.

Počet
hlasů
50
49
45
44
28
26
26
24
23
16

Graf 1 – Desatero problémů města Štětí
Zákaz další výstavby na Novém náměstí

Desatero problémů města Štětí

7%

5%

15%

7%
15%

8%

Výsadba – úbytek zeleně
Rozšíření Městského kamerového dohlížecího
systému o nová kamerová místa na
příjezdových a odjezdových komunikacích
Parkování a jízda vozidel po chodnících a
travnatých plochách v ulici U Stadionu, Alšova,
Mánesova, Školní a Jiráskova
Podpora budování solárních panelů na
střechách rodinných a bytových domů
Zachování budovy nádraží v Hněvicích

8%
14%

8%

Zvýšení počtu praktických lékařů
13%
Dořešení bezpečnostní dopravní situace ZUŠ –
kritické!
Multifunkční sportovní hala
Výměna oken za plastové na ZŠ T.G.M.
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4. Ověřené problémy
Výstupem ankety jsou tzv. „ověřené problémy“ – tj. průnik problémů formulovaných v rámci
veřejného projednání i v rámci ankety (u jednotlivých problémů se nesčítají hlasy získané na
Fóru a v anketě, pouze se sleduje jejich průnik – tj. zda se vyskytly o obou případech a jsou
„ověřené“)1.
Tabulka 5 – Ověřené problémy
problém

1

hlasy
Fórum anketa

pořadí
ověřeno
Fórum anketa

Absence canisterapie pro občany Štětska

0

2

13. - 16.

16.

NE

Dořešení bezpečnostní dopravní situace
ZUŠ – kritické!

8

24

3.

8.

ANO

Malé regionální muzeum

5

15

4. - 6.

11. - 12.

NE

Multifunkční sportovní hala

10

23

2.

9.

ANO

1

44

12.

4.

NE

Parkování a jízda vozidel po chodnících
a travnatých plochách v ulici U Stadionu,
Alšova, Mánesova, Školní a Jiráskova
Podpora budování solárních panelů na
střechách rodinných a bytových domů
Rozšíření Městského kamerového
dohlížecího systému o nová kamerová
místa na příjezdových a odjezdových
komunikacích
Rozšíření zdravotních služeb – ortopedi (pro
sportovce)
Veřejně dostupná technická mapa města
(inženýrské sítě, pasporty apod.)
Vyčistit, opravit a napustit požární nádrž na
Újezdě

2

28

10. - 11.

5.

NE

12

45

1.

3.

ANO

2

13

10. - 11. 13. - 14.

NE

0

4

13. - 16.

15.

NE

5

13

4. - 6.

13. - 14.

NE

Výměna oken za plastové na ZŠ T.G.M.

3

16

8. - 9.

10.

ANO

Výsadba – úbytek zeleně

3

49

8. - 9.

2.

ANO

Zachování budovy nádraží v Hněvicích

0

26

13. - 16.

6. - 7.

NE

Zákaz další výstavby na Novém náměstí

4

50

7.

1.

ANO

Zlepšit zázemí na MěÚ pro veřejnost (včetně
WC pro veřejnost)

5

15

4. - 6.

11. - 12.

NE

Zvýšení počtu praktických lékařů

0

26

13. - 16.

6. - 7.

NE

http://metodika.zdravamesta.cz/czs/metodicky-list/otazka/jake-kroky-nasleduji-po-usporadani-fora-zm
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