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Úvod 

Akční plán 2018 (dále jen „Zpráva“) prezentuje základní popis aktivit ve prospěch politické  

a finanční podpory projektovým záměrům. Akční plán je hlavním nástrojem k naplnění cílů 

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020 (dále jen „Strategie“). Do Akčního 

plánu jsou řazeny investiční a neinvestiční projektové záměry vázané na rozpočet města  

a naplňující cíle Strategie. Pro definici portfolia projektových záměrů vhodných pro zařazení 

do Akčního plánu byly vzaty v zřetel výsledky ze všech typů realizovaných hodnocení  

dle Metodiky strategického řízení Ústí nad Labem (2015). V rámci souhrnného hodnocení 

byly projektové záměry posuzovány mimo jiné též optikou optimalizace investic 

zohledňujících skutečnost, že realizace určitého projektového záměru snižuje disponibilní 

zdroje pro jiné projektové záměry. Ve smyslu uvedeného nebyly posuzovány projektové 

záměry izolovaně, ale v kontextu ostatních strategických a preferovaných projektových 

záměrů. Mimoto byla posuzována míra vzájemné závislosti, posloupnosti či vzájemného 

působení projektových záměrů.  

Akční plán je rozdělen podle typu hodnocení obsahující výčet preferovaných projektových 

záměrů. S ohledem na skutečnost, že Akční plán musí respektovat limity stanovené 

připravovaným rozpočtem města na rok 2018 a rozpočtovým výhledem města, byly  

do Akčního plánu zařazeny projektové záměry s vizí realizace v letech 2018 a 2019.  

Zpráva je členěna do čtyř základních kapitol. První kapitola s názvem „Vazba Strategie 

rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020 na Akční plán“ poskytuje rámcové představení 

Strategie a její spojitosti s Akčním plánem v podrobnosti projektových záměrů. Druhá 

kapitola je věnována popisu aktivit ve prospěch Akčního plánu, na kterou navazuje kapitola 

„Projektové záměry v roce 2017“ shrnující základní statistická data sledující vazbu mezi 

projektovými záměry a Strategií. Poslední kapitola je prezentací projektových záměrů, které 

jsou považovány za hodné podpory a realizace v roce 2018 a 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magistrát města Ústí nad Labem 

Odbor strategického rozvoje 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem 

 

6 

 

 

Vazba Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020 na akční plán 
 

Strategie určuje směr a priority dalšího rozvoje statutárního města Ústí nad Labem. Promítá 

se do rozhodování o investicích města a směřování města v mnoha oblastech každodenního 

života jeho obyvatel. Strategie rozvoje města je členěna na část analytickou, návrhovou  

a část implementační (obrázek č. 1).  

 

 

Obrázek č. 20: Členění Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 

 

 

Zdroj: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020 [online]. [cit. 2017-12-06]. Dostupné z: http://www.strategie-usti.cz/ 

 

 

 

V rámci analytické části byl proveden rozbor klíčových dat, na jejímž podkladě bylo  

pro návrhovou část Strategie definováno pět strategických pilířů členěných dle základních 

tematických oblastí.   
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Obrázek č. 21: Pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 

 

  
Zdroj: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020 [online]. [cit. 2017-12-06]. Dostupné z: http://www.strategie-usti.cz/ 

 

 

Každý z tematických pilířů Strategie je členěn do několika cílů 1 , které jsou zobrazeny  

v obrázcích 3 až 7.   

 

                                                             

1 Strategie definuje 27 cílů.  
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Obrázek č. 22: První pilíř a cíle Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 

 

Zdroj: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020 [online]. [cit. 2017-12-06]. Dostupné z: http://www.strategie-usti.cz/ 

 

 

Obrázek č. 23: Druhý pilíř a cíle Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 

 

Zdroj: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020 [online]. [cit. 2017-12-06]. Dostupné z: http://www.strategie-usti.cz/ 
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Obrázek č. 24: Třetí pilíř a cíle Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 

 

Zdroj: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020 [online]. [cit. 2017-12-06]. Dostupné z: http://www.strategie-usti.cz/ 

 

 

Obrázek č. 25: Čtvrtý pilíř a cíle Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 

 

Zdroj: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020 [online]. [cit. 2017-12-06]. Dostupné z: http://www.strategie-usti.cz/ 
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Obrázek č. 26: Pátý pilíř a cíle Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 

 

Zdroj: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020 [online]. [cit. 2017-12-06]. Dostupné z: http://www.strategie-usti.cz/ 

 

Naplňování každého cíle musí být měřeno pomocí sady indikátorů (měřítek). Strategie je 

měřena celkem 75 indikátory, jejichž rozdělení mezi pilíře je následující: 

Tabulka č. 2: Počet indikátorů jednotlivých pilířů Strategie rozvoje města Ústí nad Labem  
2015 - 2020 

 Název pilíře Počet indikátorů 

Hospodářský rozvoj města, rozvoj a řízení města, vnější vztahy 17 

Doprava 11 

Lidské zdroje, školství a sociální záležitosti 21 

Životní prostředí 10 

Kultura, sport a cestovní ruch 16 

Celkem 75 

Zdroj: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020 

 

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 je naplňována především projekty 

zařazenými do schvalovaného Akčního plánu. Projekty zařazené do Akčního plánu by pak 

měly naplňovat stanovené cíle, jejíchž plnění je hodnoceno pomocí správy indikátorové  
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soustavy. Detailní metodika způsobu sledování i hranice, které by mělo být jednotlivými 

indikátory dosaženo je zpracováno v rámci evaluace (naplňování) Strategie.  

 

Realizace akčního plánu  

Akční plán představuje klíčový nástroj strategického řízení, který obsahuje soubor projektů, 

jejichž realizace povede k naplnění cílů Strategie. Projekty do Akčního plánu jsou vybírány  

z databáze projektových záměrů. Tato databáze představuje strukturovaný přehled 

projektových záměrů, nápadů, zamýšlených aktivit a podnětů v různé fázi rozpracovanosti, 

který město sestavuje, vede a průběžně aktualizuje. Pro možné zařazení projektového 

záměru do Akčního plánu je nutné zpracovat projektový záměr v rozsahu projektové fiche.  

 

Projektová fiche 

V souladu s Metodikou strategického řízení (2015) je možné do Akčního plánu zařadit 

projektový záměr, který je rozpracován ve formě projektové fiche prezentující základní popis 

projektu sloužící jako vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu  

k realizaci. Projektová fiche obsahuje minimálně následující údaje:  

 název projektu,  

 informace o předkladateli, 

 soulad s cílem Strategie, 

 popis nejdůležitějších informací o projektu,  

 projektová připravenost projektu,  

 hrubý odhad nákladů, 

 předpokládané finanční zdroje (dotace, rozpočet města) . 

 

Odbor Strategického rozvoje, oddělení koncepcí ve spolupráci se společností Metropolnet 

a. s. vytvořil elektronický formulář projektové fiche, který je dostupný na webu Strategie 

rozvoje města a na oficiálním webu města Ústí nad Labem (obrázek č. 8). Projektové fiche 

lze podávat každý rok v období od 2. 1. do 30. 4. 

Informace o termínu podání projektové žádosti prostřednictvím projektové fiche jsou 

každoročně uveřejněny prostřednictvím webových stránek města a strategie www.strategie-

usti.cz, prostřednictvím Městských novin, inzerce v regionálních denících a rozhlase. Pro 

rozšíření možností informování a komunikace s předkladateli a veřejností jsou informace 

uveřejněny na facebookových stránkám města Ústí nad Labem a strategie rozvoje města. 

Současně byl pro předkladatele vytvořen a uveřejněn Postup pro podávání projektové fiche 

Strategie rozvoje města 2015 – 2020. 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rozvoj-mesta/strategie-tistena-verze.pdf#page=59
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Obrázek č. 27: Elektronický formulář projektové fiche  

 
Zdroj: http://www.usti-nad-labem.cz (2017) 

 

Typy hodnocení projektových záměrů 

Po vyplnění povinných polí formuláře jsou projektové fiche zařazeny do databáze 

projektových záměrů. V souladu s platnou Metodikou strategického řízení (2015) jsou  

v databázi projektových záměrů uvedeny všechny projektové záměry došlé prostřednictvím 

projektových fichí na oddělení koncepcí Odboru strategického rozvoje. Následně je každý 

projekt ohodnocen na základě multikriteriálního hodnocení. V rámci příslušného typu 

hodnocení je každému hodnotícímu kritériu přirazena váha, která odpovídá jeho významu. 

Určení vah přenese žádoucí bodový rozptyl umožňující snadnější interpretaci seřazení 

projektových záměrů.  
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Tabulka č. 2: Kritéria k posouzení projektů včetně vah 

Kritéria Váha 

Vícezdrojové financování  3 

Věcná připravenost 1 

Zájem veřejnosti o realizaci  2 

Pozitivní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví 2 

Celkový dopad 1 

Dílčí dopad 1 

Multiplikační efekt 1 

Budoucí náklady 1 

Neodkladnost řešení 2 

Celkem 14 

  Zdroj: Metodika strategického řízení města Ústí nad Labem (20. 10. 2015) 

Hodnocení strategického přínosu projektových záměrů, dle zvolených kritérií uvedených 

v tabulce č. 3, je podkladem pro definování významu daného projektového záměru pro rozvoj 

města, a to nejen vázaným prostorově. 

Tabulka č. 3: Přínos projektů 

Přínosy projektového záměru 

Realizace projektu přispěje k zefektivnění řízení města 

Realizace projektu přispěje k zefektivnění spolupráce mezi obcemi a dalšími subjekty  

Realizace projektu přispěje k urbánnímu rozvoji 

Projekt se zaměřuje na zapojení veřejnosti do rozhodovacích a plánovacích procesů 

Realizace projektu přispěje k zefektivnění, ekologizaci a modernizaci dopravy 

Realizace projektu přispěje k vyšší zaměstnanosti 

Realizace projektu přispěje k zefektivnění a optimalizaci ve vzdělávání 

Projekt přispěje k aktivnímu začleňování lidí ohrožených sociálním vyloučením či sociálně 

vyloučených 

Projekt se zaměřuje na rozvoj sociálních služeb a ostatních služeb definovaných v platném 

Komunitním plánu péče 

Realizace projektu přispěje k realizaci sociálního bydlení 

Projekt se zaměřuje na posílení bezpečnosti 

Předmětem projektu je ochrana životního prostředí 

Projekt se zaměřuje na realizaci nebo podmínek pro kulturní a sportovní aktivity či na oživení 

cestovního ruchu 

 Zdroj: Postup pro podávání projektové fiche Strategie rozvoje města 2015-2020 
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Způsob zapojení veřejnosti je důležitým rozhodnutím nositele plánovacího procesu. Dalším  

ze zásadních typů hodnocení je hodnocení veřejnosti. 

Pro hodnocení veřejnosti byla vytvořena Odborem strategického rozvoje, oddělení koncepcí 

ve spolupráci se společností Metropolnet a. s. aplikace hodnocení projektů. 

Prostřednictvím aplikace je občanům města dána možnost „vybírat projekty“, které by podle 

nich měly být v dalších letech ve městě realizovány.  

V rámci uvedeného typu hodnocení byl vytvořen Postup pro hodnocení projektových záměrů, 

v rámci něhož byla dána možnost výběru maximálně 5 projektových záměrů s předpokladem 

realizace na území vybraného městského obvodu Ústí nad Labem. Podrobný návod práce 

s příslušnou aplikací byl předložen veřejnosti spolu s jejím spuštěním.   

Dalším typem hodnocení sledující realizaci projektového záměru dle jeho priority v čase, je 

zaměřen na hodnocení ze strany předkladatelů projektových záměrů. V rámci tohoto typu 

hodnocení jsou předkladatelé projektových záměrů vyzvání k ohodnocení předložených 

projektových záměrů podle priorit realizace v následujících letech. 

Pro podporu hodnocení v rámci oblastí kopírujících hlavní strategické pilíře Strategie, byly 

vyzvány k hodnocení projektových záměrů komise Rady města Ústí nad Labem2. V této 

souvislosti je důležité zmínit, že oslovenými byly pouze komise Rady města, které svým 

zaměřením odpovídaly tematickému zaměření jednotlivých projektových záměrů.  

Projekty s nejvyšším bodovým hodnocením jsou předkládány vedení města jako doporučené 

projektové záměry k zařazení do Akčního plánu. Projektové záměry obsažené v Akčním 

plánu jsou řazeny dle jejich příslušnosti ke konkrétnímu cíli pilíře a dle pořadí pilířů a cílů 

stanovených ve Strategii. Nepodpořené projekty jsou zařazeny do zásobníku projektů 

Akčního plánu3.  

Proces tvorby Akčního plánu, který prostupuje celým kalendářním rokem, ukazuje obrázek  

č. 9. Detailněji je postup tvorby uveden v tabulce č. 3.  

                                                             

2
 Pro hodnocení vybraných projektových záměrů měli členové komise použít škálu hodnocení od jedné do pěti bodů. Vyšší 

počet bodů měli přiřadit projektovým záměrům, které dle příslušného popisu považují za vhodné pro realizaci v roce 2018, 

popřípadě které mají strategický potenciál. 

3
 Tj. projekty, které jsou v souladu se Strategií a jsou přínosné, nicméně zároveň nemají jasně daný zdroj financování.  

Ze zásobníku projektů na období 2015-2020 se tvoří akční plán na další roky. Případná realizace projektů ze zásobníku 

mimo schválený akční plán je vázána na nalezení vhodného finančního zdroje (např. dotace, neplánované příjmy, dodatečné 

uvolnění prostředků v rozpočtu města). 
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Obrázek č. 28: Proces přípravy Akčního plánu 

 

Zdroj: web Strategie rozvoje města nebo Postup pro podávání projektové fiche 
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Tabulka č. 4: Proces přípravy Akčního plánu 

Časový plán postupu dle platné Metodiky Provedené činnosti v roce 2017 

I. 

Zhodnocení realizace schváleného Akčního plánu, předání 

vyhodnocení plnění Akčního plánu veřejnosti, pracovním 

skupinám a vedení města. 

Zaslání výzvy předkladatelům o možnosti 

předkládání nových projektových námětů  

a aktualizací existujících projektových záměrů. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

Sjednání termínů pro doplnění informací 

k evidovaným námětům.   

Zhodnocení projektových záměrů na základě 

přínosu projektu.  

VI 
Diskuze o nových záměrech, aktualizace záměrů 

v zásobníku od odborů MmÚ, členů pracovní skupin a 

studentů, sběr námětů od veřejnosti a městských obvodů 

k zařazení do Akčního plánu na následující rok. Projektové 

náměty jsou posouzeny relevantními odbory Mmú poté 

sumarizovány odd. koncepcí a jsou připravena na 

multikriteriální hodnocení.   

                     

VII. 

Multikriteriální hodnocení jednotlivých 

projektových záměrů. 

Hodnocení projektů v rámci aplikace hodnocení 

projektů. 

VIII. 

Pracovní skupina posoudí jednotlivé projekty navržené pro 

zařazení do Akčního plánu (z hlediska souladu se Strategií, 

kvality a přínosu) prostřednictvím multikriteriálního 

hodnocení.  

  

IX. Projednání jednotlivých projektových záměrů s Komisemi 

Rady a následně FO.  

  

Jednání s předkladateli k doplnění informací a 

hodnocení předložených záměrů dle 

naléhavosti.  

Vyhodnocení výsledků hodnocení veřejnosti 

přes aplikaci.  

Doplnění posledních projektových záměrů. 

Multikriteriální hodnocení a sumarizace 

informací z jednání.  

X. 
Projednání jednotlivých projektových záměrů s 

Komisemi Rady a následně FO.  

XI. 
FO každému záměru přidělí/nepřidělí finanční krytí. Řídící 

skupina Strategie ve spolupráci s odd. koncepcí provádí na 

základě všech podkladů finální návrh Akčního plánu na 

následující rok. Návrh Akčního plánu je předložen ke 

schválení Radě města.   

Přidělení/nepřidělení každému záměru finanční 

krytí ze strany FO.  

Řídící skupina Strategie ve spolupráci s odd. 

koncepcí provedla na základě všech podkladů 

finální návrh Akčního plánu na následující rok.  

Návrh Akčního plánu předložen  

ke schválení Radě města.   

XII. 

Zdroj: Metodika strategického řízení města Ústí nad Labem (20. 10. 2015) a vlastní zpracování 
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Projektové záměry v roce 2017 

Oddělní koncepcí obdrželo v roce 2017 celkem 253 aktualizovaných a nových 

projektových záměrů, které předložilo celkem 14 předkladatelů (obrázek č. 10). Více než 

třetinu námětů zaslal Odbor městských organizací a školství – v absolutním vyjádření  

se jednalo o 82 projektových záměrů. Druhý nejvyšší podíl (cca 13 %) představovaly projekty 

od Odboru investic a územního plánování. Pozitivně lze hodnotit zapojení veřejnosti, která 

podala celkem 32 projektových záměrů, tj. cca 12,6 %. Všechny obdržené projektové záměry 

byly zaevidovány do databáze Akčního plánu. 

Obrázek č. 29: Srovnání počtu projektových záměrů dle předkladatelů v roce 2017 

 
Zdroj: Databáze projektových záměrů 

 

 

2 

1 

26 

2 

34 

7 

82 

13 

7 

3 

8 

18 

18 

32 

0,8 

0,4 

10,3 

0,8 

13,4 

2,8 

32,4 

5,1 

2,8 

1,2 

3,2 

7,1 

7,1 

12,6 

0 20 40 60 80 100

Kancelář primátora

Městská policie

Odbor dopravy a majetku

Odbor hospodářské správy

Odbor investic a územního plánování

Odbor kultury sportu a sociálních služeb

Odbor městských organizací a školství

Odbor strategického rozvoje

Odbor životního prostředí

ÚMO Město

ÚMO Neštěmice

ÚMO Severní Terasa

ÚMO Střekov

veřejnost

Počet projektových záměrů Podíl projektových záměrů (%)

Počet předkladatelů: 14 
 

Počet podaných 
projektových záměrů 

celkem: 253  



Magistrát města Ústí nad Labem 

Odbor strategického rozvoje 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem 

 

18 

 

 

Obrázek č. 30: Srovnání počtu a podílu projektových záměrů za rok 2017 od jednotlivých 
předkladatelů na základě neodkladnosti řešení (seřazeno sestupně) 

 
Pozn. OMOŠ = odbor městských organizací a školství, ODM = odbor dopravy a majetku, OIÚP = odbor investic a územního 

plánování, OŽP = odbor životního prostředí, UMO Severní Terasa = Úřad městského obvodu Severní Terasa, UMO Neštěmice 

= Úřad městského obvodu Neštěmice 

Zdroj: Databáze projektových záměrů 

 

V rámci nového typu projektové fiche se nově sleduje i parametr týkající se havarijního 

stavu. Z nově zaslaných projektových záměrů dle výše uvedeného nového typu fiche byla 

celkem u 23 projektových záměrů evidována neodkladnost jejich řešení (obrázek č. 11). 

Tento typ projektů podalo 7 předkladatelů, z toho byly 4 odbory Magistrátu města Ústí nad 

Labem, 2 městské obvody a jedním byla veřejnost. Nejvyšší počet projektových záměrů 

s neodkladným řešením byl evidován za odbor městských organizací a školství, vyšší  

za Úřad městského obvodu Severní Terasa. Nižší počet projektových záměrů 

s neodkladným řešením podal Úřad městského obvodu Neštěmice (celkem 4 projektové 

záměry). Dva projekty tohoto typu podal odbor dopravy a majetku; po jednom pak odbor 

investic a územního plánování a odbor životního prostředí. Ze všech překladatelů 

projektových záměrů do databáze projektů na rok 2018 tak nepodal žádný projekt 

s neodkladným řešením Úřad městského obvodu Střekov, Úřad městského obvodu město, 

Městská policie, kancelář primátora, odbor hospodářské správy, odbor kultury sportu  

a sociálních služeb, odbor strategického rozvoje. 
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Obrázek č. 31: Zastoupení projektových záměrů dle pilířů Strategie rozvoje města Ústí nad 
Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2017 (v %) 

 

Pozn. PZ = projektových záměrů 

Zdroj: Databáze projektových záměrů 

 

Zastoupení projektových záměrů dle pilířů Strategie rozvoje města Ústí nad Labem  

2015-2020 ukazuje obrázek č. 12. Nejvyšší zastoupení projektových záměrů měl 5. pilíř 

Kultura, sport a cestovní ruch (31 %, absolutně 78 projektových záměrů), naopak nejnižší 

měl 4. pilíř Životní prostředí (cca 11 %, 29 projektových záměrů). U 2. a 3. pilíře byl evidován 

obdobný podíl projektových záměrů (21-22 %). Detailní přehled za jednotlivé pilíře je uveden 

níže. 
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Obrázek č. 32: Zastoupení projektových záměrů dle cílů 1. pilíře Strategie rozvoje města Ústí 
nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2017 (v %) 

 
Zdroj: Databáze projektových záměrů  

 

V rámci 1. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem byly v evidovaných projektových 

záměrech zastoupeny čtyři z šesti cílů (obrázek č. 13). Žádný projektový záměr nebyl 

evidován u cíle 1.4 Prosazovat zájmy města na krajské a státní úrovni, budovat, rozvíjet 

efektivní partnerství a rozšiřovat spolupráci s NNO, ziskovým sektorem a institucemi a cíle 

1.5 Zapojovat veřejnost do rozhodování a do plánovacích procesů. Nejvyšší zastoupení 

projektových námětů bylo zaznamenáno u cíle 1.1 Zajistit přiměřený urbánní rozvoj. Jednalo 

se o více než dvě třetiny projektových záměrů pilíře 1. Nejnižší zastoupení projektových 

záměrů získal cíl 1.6 Odvrátit rizikové ekonomické trendy (celkem 2 projekty, tj. 5,3 %).  
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Obrázek č. 33: Zastoupení projektových záměrů dle cílů 2. pilíře Strategie rozvoje města Ústí 

nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2017 (v %) 

Zdroj: Databáze projektových záměrů
 

 

K pilíři 2. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem bylo zasláno celkem 52 projektových 

záměrů, z toho více než 86 % do cíle 2.1 Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu 

města a regionu (obrázek č. 14). Pouhých 11,5 % se řadilo k cíli 2.2 Optimalizovat dopravní 

systém města, posílit multimodální mobilitu a necelá 2 % (tj. 1 projektových záměr) k cíli 2.3 

Zkvalitnit a více ekologizovat MHD. K cíli 2.4 Aktivně se zapojovat do přípravy 

vysokorychlostní tratě Praha - Drážďany se zastávkou v Ústí nad Labem nebyl evidován 

žádný projektový záměr. 
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Obrázek č. 34: Zastoupení projektových záměrů dle cílů 3. pilíře Strategie rozvoje města Ústí 
nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2017 (v %) 

Zdroj: Databáze projektových záměrů 

 

Vyjma cíle 3.6 Aktivní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a se sociálně 

vyloučenými lokalitami měly všechny cíle 3. Pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 

2015-2020 v evidovaných projektových námětech zastoupení (obrázek č. 15). Nejvyšší podíl 

projektových záměrů se vztahoval k cílům 3.2 Zlepšit podmínky pro školství, celoživotní  

a mimoškolní vzdělávání a 3.3 Udržet a rozvíjet kvalitní síť sociálních služeb a ostatních 

služeb v rámci komunitního plánování. Marginální počet projektů byl evidován u zbylých 

třech cílů, tj. cíle 3.1, 3.4 a 3.5. 
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Obrázek č. 35: Zastoupení projektových záměrů dle cílů 4. pilíře Strategie rozvoje města Ústí 
nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2017 (v %) 

Zdroj: Databáze projektových záměrů 

 

V rámci 4. Pilíře Strategie bylo evidováno 30 projektových záměrů, více než polovina z nich 

k cíli 4.1 Zvyšovat kvalitu ovzduší a zlepšit systém hospodaření s energiemi (obrázek č. 16). 

Výrazně nižší podíl projektů vykázaly všechny ostatní cíle. Rovných 20 % zaznamenal cíl 4.2 

Iniciovat opatření vedoucí k ochraně vod, více než 13 % měl cíl 4.5 Zlepšit nakládání 

s odpady. Cíl 4.3 Zlepšit protipovodňovou ochranu a řešit další přírodní rizika  

při respektování environmentálních limitů a hodnot měl 6,7 %. Více než 3 % projektů  

se přiřadilo k cíli 4.6 Využít potenciálu krajinných prvků na území města a podporovat 

environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Nulové hodnoty vykázal cíl 4.4 Odstraňovat 

ekologické zátěže a omezovat rizika s nimi spojená (regenerace brownfields). 
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Obrázek č. 36: Zastoupení projektových záměrů dle cílů 5. pilíře Strategie rozvoje města Ústí 
nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2017 (v %) 

 
Zdroj: Databáze projektových záměrů 

 

Všechny cíle 5. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem měly v evidovaných 

projektových záměrech zastoupení (obrázek č. 17). Celkem bylo do 5. pilíře zaevidováno  

78 projektových záměrů, z toho více než polovina projektových záměrů byla zaznamenána  

u cíle 5.2 Zlepšení podmínek pro sport a volnočasové aktivity. Necelá třetina projektů 

připadla k cíli 5.3 Zvýšit atraktivitu města a jeho přírodních a industriálních hodnot. Třetí 

nejvyšší zastoupení projektových záměrů byl evidován u cíle 5.1 Zlepšení podmínek  

pro kulturní život ve městě. Cíl 5.5 Podporovat sounáležitost občanů s městem a jeho 

tradicemi zaznamenal přibližně 5 % z celkového počtu projektových záměrů. Nejnižší 

zastoupení projektových námětů (pouze 1 projektový záměr) bylo u cíle 5.4 Oživení řeky 

Labe.  
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Obrázek č. 37: Srovnání jednotlivých pilířů Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 
z hlediska odhadu nákladů projektových záměrů (v Kč)

  

Zdroj: Databáze projektových záměrů 

 

Celkové odhadové náklady projektových záměrů Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 

2015-2020 na rok 2017 činily 3 270 mil. Kč (obrázek č. 18). Při porovnání jednotlivých pilířů 

Strategie byly evidovány nejvyšší odhadované náklady projektových záměrů u 5. pilíře 

Kultura, sport a cestovní ruch. Jednalo se o více než 1,2 mld. Kč. Druhé nejvyšší 

odhadované náklady vykázal 1. pilíř Hospodářský rozvoj města, rozvoj a řízení měst, vnější 

vztahy, ačkoliv se jednalo o více než poloviční hodnotu oproti 5. pilíři. Pořadí ostatních pilířů 

dle odhadovaných nákladů je následující (řazeno sestupně): 4. pilíř Životní prostředí, 3. pilíř 

Lidské zdroje, školství a sociální záležitosti a 2. pilíř Doprava.  
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Odhad nákladů (v mil. Kč) celkem:  

3 270 mil. Kč 
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Obrázek č. 38: Rozdělení projektových záměrů do databáze projektových záměrů pro rok 2017 
dle kategorií odhadovaných nákladů (počet projektů dle kategorií) 

Zdroj: Databáze projektových záměrů 

 

Z hlediska finanční náročnosti převažují v  databázi projektových záměrů projekty 

s odhadovanými náklady 1 000 000 – 4 999 999 Kč (obrázek č. 19). Do této kategorie spadá 

celkem 90 projektových záměrů. Druhé nejvyšší zastoupení je v kategorii do 499 tis. Kč 

(celkem 49 projektových záměrů). Vyšší počet projektových záměrů připadl také na kategorii 

odhadovaných nákladů 500 000 – 999 000 tis. Kč. Pouze u 9 projektových záměrů bylo 

uvedeno, že náklady nelze odhadnout. 
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Akční plán pro rok 2018 

 

Tabulka č. 5: Projekty na rok 2018 
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160 Územní studie (ÚPD) 

Na základě výběrových řízení byly uzavřeny s 

vybranými uchazeči smlouvy o dílo na zpracování 

územních studií Mojžíř a Všebořice. Práce na těchto 

studiích budou ukončeny v roce 2017. Z Územního 

plánu Ústí nad Labem vyplývají mimo jiné požadavky na 

zpracování dalších územních studií pro vybrané 

zastavitelné a přestavbové plochy (např. pro plochy v 

k.ú. Střekov, Nová Ves a Strážky u Habrovic). 

1 500 000 X 

163 
Změna a aktualizace 

územního plánu 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo na svém 

zasedání dne 2. 12. 2015 usn.č. 136/15 pořízení nového 

Územního plánu Ústí nad Labem. Finanční prostředky 

budou použity na činnosti související s pořízením 

nového územního plánu. 

6 000 000 X 

558 
Pořízení aktuální 

ortofotomapy 

Jedná se o pořízení aktuální ortofotomapy v 

nevegetačním období pro území ORP Ústí nad Labem  250 000 X 

559,2 Kanalizace Brná III. etapa 

Stavební úpravy spočívají v dostavbě kanalizačního 

systému v rozsahu napojení Brná na ČOV Střekov 

včetně přestavby ČS Brná a ČS Lázně. Dostavba 

splaškové kanalizace je v rozsahu ulic Sebuzínská, 

Zlatá stezka, Údolí Prudkého potoka a navazujících ulic 

o celkové délce 5 146 m.  

140 000 000 2 245 000 

537 
Kanalizace Svádov II. 

etapa 

Jedná se o stavební úpravy, které zajistí odvedení 

veškerých splaškových vod z městské části Svádov tak, 

aby splaškové odpadní vody byly likvidovány na ČOV 

Neštěmice. 

46 000 000 1 835 000 

535 
Kanalizace Brná - III.etapa 

- dešťová kanalizace 

Záměrem akce je vybudování dešťové kanalizace 

z důvodu odvedení povrchových vod z komunikací 

v rozsahu dle tendrové realizační dokumentace 

„Kanalizace – III.Etapa – Brná“ zpracované společností 

Atiking s.r.o. z července 2013. 

nelze 

odhadnout 
300 000 

233 Přístaviště – jezero Milada 

V zálivu jezera na jihovýchodním cípu u Trmic by měl 

vzniknout přístav pro menší plavidla, součástí bude také 

menší zázemí v podobě buněk pro záchranáře, 

informační středisko atd. V rámci projektu se projektují 

také plovoucí mola, která budou umístěna podél břehů 

celého jezera a budou sloužit pro koupání, lodní 

dopravu a další sporty. 

104 000 000 neuvedeno 

521 
Úspora energií v ZŠ a MŠ 

Jitřní 

Předmětem akce je realizace systému opatření ke 

zvýšení účinnosti užití energie tj. regulace a úprava 

systému zásobování teplem, zateplení fasády, střechy a 

výměna výplní otvorů a zároveň přestavba nové 

tělocvičny vč. zázemí.  

22 000 000 344 245 
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523 
Úspora energií v ZŠ 

Mírová 

Předmětem akce je realizace systému opatření ke 

zvýšení účinnosti užití energie tj. regulace vytápění, 

zateplení fasády, střechy a výměna výplní otvorů. 
83 500 000 502 000 

524 
Úspora energií v ZŠ 

Vojnovičova 

Předmětem akce je realizace systému opatření ke 

zvýšení účinnosti užití energie tj. zateplení fasády, 

střechy a výměna výplní otvorů. 

37 500 000 139 080 

560,2 
Venkovní areál plavecké 

haly Klíše 

Jedná se o revitalizaci venkovní části plaveckého areálu 

na Klíši, která zahrnuje: čerpací stanice, bazény včetně 

technologie, brodítek, sprch, vodních atrakcí, sociální 

zázemí pro návštěvníky a obsluhu stánků s 

občerstvením, plavčíkárnu s ošetřovnou, dětský koutek, 

sítě (kanalizace, rozvody vody včetně pitné, el. Energie 

se samostatným měřením připojovacích bodů pro 

stánky), terénní úpravy a zeleň, zábavní plochy 

(kuželky, minigolf, dětské hřiště apod.), veřejné 

osvětlení, monitoring, ozvučení areálu. 

73 500 000 5 000 000 

554 Územní studie krajiny 

Úkolem Územní studie krajiny jako územně plánovacího 

podkladu je komplexní řešení především nezastavěného 

území resp. volné krajiny např. z hlediska vodního 

režimu, průchodnosti a prostupnosti krajiny, krajinného 

rázu, obnovitelných zdrojů energie, územních systémů 

ekologického stability a d. Faktická potřeba zpracování 

studie pro území ORP z pozice OŽP je urgentní  -   

odbor ŽP nedisponuje vyjma ÚSES žádným oborovým 

materiálem, který by tuto záležitost alespoň dílčím 

způsobem řešil. Studie bude sloužit jako základní 

koncepční podklad pro plánovací a rozhodovací činnost 

v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování 

příslušný. Její výstupy budou mimo jiné využitelné pro 

doplnění a upřesnění ÚAP v rámci průběžné 

aktualizace. V termínu do března 2017 musí být podána 

žádost o dotaci na základě vybraného zpracovatele 

1 318 900 X 

462 
Multifunkční sportovní 

centrum 

Jedná se o výstavbu haly s ledovou plochou, která bude 

napojena na zimní stadion. Zároveň projekt bude řešit 

dopravu v klidu, aby kapacitně odpovídala potřebám 

sportovních zařízení, úpravu komunikačních ploch 

v areálu a vybudování tenisové haly v místě stávajících 

tenisových kurtů. 

200 000 000 3 500 000 

189 
Zateplení objektu 

Poláčkova 2 

Jedná se o zateplení nebytového domu Poláčkova 2 

(sídlo pobočky Oblastní charity – centrum pro rodinu 

Ovečka), včetně výměny oken, vstupních dveří a obnovy 

fasády  

3 000 000 neuvedeno 

547 
Rehabilitace drážní parní 

vodárny na Střekově 

Jedná se o rehabilitaci a uvedení do původního stavu 

(okna, fasáda, střecha) státem chráněné kulturní 

památky nově získané do vlastnictví města. 

nelze 

odhadnout 
neuvedeno 

473 

Projektová dokumentace 

rekonstrukce rozvodů 

elektro MmÚ 

Předmětem akce je zpracování kompletní projektové 

dokumentace rekonstrukce elektrického zařízení 

v budově magistrátu z titulu havarijního stavu a 

nedostatečné kapacity 

600 000 x 

564,2 
ZŠ Mírová - oprava školní 

kuchyně 

Rozvody vody, odpady, elektroinstalace a plynové 

zařízení jsou původní a v současné době již havarijním 

stavu. Součástí akce bude oklepání stávajících obkladů 

a dlažby, dodání nových rozvodů vody, odpadů, 

elektroinstalace vč. osvětlení, rozvodů plynu, dodání 

nových obkladů, dlažby a vymalování. 

2 000 000 180 000 

261 

DS Dobětice - Stavební  

úpravy prádelny, vč. 

dodání bariérových 

praček 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího provozu 

prádelny, oddělení čisté a nečisté strany prádelny, 

pohyb pracovníků přes hygienický filtr. Součástí 

stavebních úprav je dodání bariérových praček. 

2 500 000 neuvedeno 



Magistrát města Ústí nad Labem 

Odbor strategického rozvoje 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem 

 

29 

 

291 

Městské služby  - 

vybudování nového 

nádvoří před obřadní síní 

Starého Krematoria + 

odvodnění 

Jedná se o zpevnění plochy a zamezení tvorby výmolů 

a kaluží před obřadní síní Starého Krematoria. 

Zpevněním plochy dojde k zamezení nebezpečí úrazu 

návštěvníků 

1 500 000 neuvedeno 

262 

DS Chlumec – 

rekonstrukce plynové 

kotelny 

Jedná se o výměnu 3ks kotlů, interface, ekvitermní 

regulace, hydraulické připojení,2x hydraulické sběrače, 

neutralizační box, přečerpávací zařízení, expanzní 

zařízení, úpravna vody, 3x čerpadlo, kouřovod, komín, 

potrubí, montáž, montážní materiál, doprava, tlaková 

zkouška, provozní zkouška, výplach systému, realizační 

projekt, projekt skutečného provedení. 

1 200 000 neuvedeno 

565 
Odvodnění anglických 

dvorků 

Bude provedena výměna kanalizačního potrubí, montáž 

podlahových vpustí a hydroizolace anglických dvorků. 
890 000 neuvedeno 

153 
Rekonstrukce sociálních 

zařízení MmÚ 

  
5 000 000 neuvedeno 

520 
Stavební úpravy Stadionu 

mládeže 

Jedná se o dostavbu stávajícího objektu šaten a zázemí 

pro hokejbalisty na Stadionu mládeže na Bukově. 7 783 000 217 000 

566,2 

Rekonstrukce bazénu v 

Jeslích města Ústí nad 

Labem,p.o. 

Předmětem akce je rekonstrukce stávajícího bazénu pro 

plavání kojenců a batolat včetně bazénové technologie 

a hygienického zázemí bazénu, drobné stavební úpravy 

hygienického zázemí pro zaměstnance, dále šaten pro 

rodiče s dětmi a vstupu do objektu s možností jízdy s 

kočárkem. 

16 000 000 354 530 

528 
Rekonstrukce podchodu 

Kamenný vrch 

Z důvodu havarijního stavu podchodu pro pěší u ZŠ 

Nová je nutné zajistit celkovou rekonstrukci včetně 

statického zajištění. Součástí projektu je i nové dopravní 

řešení ul. Nová včetně bezbariérového místa pro 

přecházení. 

4 100 000 203 643 

526 
Lidické náměstí  - 

zásuvkový rozvod 

Jedná se o vybudování třech zásuvkových podzemních 

rozvaděčů a jednoho podzemního rozpojovacího 

rozvaděče pro zajištění el. energie na sportovní a 

společenské akce. 

1 850 000 70 000 

579 

Rekonstrukce budovy 

Magistrátu města Ústí nad 

Labem - přepážkové 

centrum 

Jedná se o vybudování přepážkového centra včetně 

zázemí, skladů a archivů v prostorách bývalé jídelny. 
50 000 000 2 134 440 

550,1 
Rekonstrukce Letního 

kina - elektro 

Jedná se o modernizaci areálu letního kina, která 

spočívá v: 

- zavedení el. Energie do objektů garáží a pokladny 

(výkopové práce + pokládka kabeláže včetně vnitřních 

elektroinstalací), posílení elektrokiosku areálu.  

3 500 000 200 000 

550,2 
Rekonstrukce letního kina 

- sanace 

Jedná se o rekonstrukci areálu letního kina, která 

spočívá v: výměna laviček v hledišti, rekonstrukce 

střechy garáži, sanační práce v objektu zázemí pro 

účinkující, sanace zdiva ve vstupních portálech do 

toalet. 

5 000 000 200 000 

562,2 
Stavební úpravy MŠ U 

Plavecké haly 

Jedná se o stavební úpravy stávajících vnitřních prostor 

1.PP mateřské školy v souvislosti se zřízením nového 

dětského oddělení s kapacitou 20 dětí. Tyto úpravy 

zahrnují: - zrušení stávající sauny včetně příslušenství, 

umístění provozu nového dětského oddělení včetně 

provozního a hygienického příslušenství, umístění 

kanceláře pro ekonomku a hospodářku MŠ, dispoziční 

úpravu a doplnění provozu kuchyně včetně zřízení 

výdejny pro nové dětské oddělní v 1. PP, dispoziční 

úpravu provozu praní prádla. Dále projekt zahrnuje 

propojení vnitřní kanalizace do stávajících venkovních 

šachet a úpravu stávající plynové přípojky.  

15 000 000 600 000 
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496 
Moskevská-rekonstrukce 

komunikace 

Na základě koordinačních jednání se správci sítí 

technického vybavení území, které odbor dopravy a 

majetku pořádá pravidelně 1x za rok před přípravou 

rozpočtu, je v současné době připravována realizace 

rekonstrukce komunikace v ul. Moskevská a Prokopa 

Diviše, a to ve spolupráci se správci sítí technického 

vybavení území, kteří v dané lokalitě připravují na rok 

2017 rekonstrukci vodovodu, kanalizace, plynovodu a 

topného kanálu.   Akce je s těmito správci sítí 

koordinována na rok 2017. 

12 000 000 neuvedeno 

505 
Velká hradební- 

rekonstrukce komunikace 

Na základě koordinačních jednání se správci sítí 

technického vybavení území, které odbor dopravy a 

majetku pořádá pravidelně 1x za rok před přípravou 

rozpočtu, je v současné době připravována realizace 

rekonstrukce komunikace v ul. Velká hradební v úseku 

Pařížská - Bělehradská, a to ve spolupráci se správci 

sítí technického vybavení území, kteří v dané lokalitě 

připravují na rok 2017 rekonstrukci vodovodu, 

kanalizace a plynovodu.   Akce je s těmito správci sítí 

koordinována na rok 2017. 

6 000 000 neuvedeno 

497 
Na Spálence - 

rekonstrukce komunikace 

Na základě koordinačních jednání se správci sítí 

technického vybavení území, které odbor dopravy a 

majetku pořádá pravidelně 1x za rok před přípravou 

rozpočtu, je v současné době připravována realizace 

rekonstrukce komunikace v ul. Na Spálence, a to ve 

spolupráci se správci sítí technického vybavení území, 

kteří v dané lokalitě připravují na rok 2017 rekonstrukci 

vodovodu, plynovodu a topného kanálu.   Akce je s 

těmito správci sítí koordinována na rok 2017. 

12 000 000 neuvedeno 

595 

Optimalizace a 

zefektivnění míst 

kontejnerové stání 

V rámci zkvalitňování služby pro občany v oblasti 

nakládání s odpady se často potýkáme s kritikou 

vzhledu a umístěním kontejnerových stání. Cílem 

projektu je vytipovat místa, kde vy bylo možno umístit a 

následně i realizovat možnost podzemních kontejnerů 

nabo míst, kde je možno kultivoat jednotlivá 

kontejnerová stání (vybudování přístřešků apod.) 

5 000 000 - 8 

000 000 
neuvedeno 

292 

Městské služby  - 

vybudování nového 

panelu kolumbárních 

okének – pohřebiště 

Skorotice 

Jedná se o rozšíření kapacity hřbitova Skorotice a 

pokrytí zájmu ze stran občanů 

100 000 neuvedeno 

471 
Obnova vozového parku 

MmÚ 

Předmětem akce je pořízení 4 osobních automobilů 

nižší třídy za účelem náhrady ojetých vozidel 1 200 000 neuvedeno 

572 Kamerový systém 
Jedná se o finanční prostředky na pořízení mobilních 

kamer pro městskou policii. 2 378 610 neuvedeno 

574 
Nákup služebních vozidel 

pro MP 

Jedná se o finanční prostředky na pořízení služebního 

vozidla pro městskou policii. 1 505 780 neuvedeno 

538 

Modernizace 

infrastruktury GIS města - 

serverová část 

Vzhledem ke stále zvyšujícím se požadavkům na GIS je 

nutné inovovat stávající serverové vybavení. Koncepce 

stávajícího serveru je plánovaná do konce roku 2017.  
3 213 677 x 
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575 
Nákup geografického 

portálu 

Současný stav mapového portálu je již zastaralý, 

nepodporuje nový rozvoj a neumožňuje 

pracovat s nejnovějšími dostupnými technologiemi. 

Koupí nového mapového portálu 

dojde k modernizaci a doplnění nových funkcionalit, 

optimalizaci správy dat a aplikací, 

zefektivnění, zjednodušení a zrychlení práce s 

mapovým portálem. Mapový portál slouží 

jako informační systém pro zaměstnance magistrátu a 

městských obvodů, pro širokou 

odbornou i laickou veřejnost. 

2 500 000 x 

331 

MSÚL - DO - kamerový 

systém prostoru 

Zanádraží 

Zajištění ostrahy osob a majetku v prostoru garáží i v 

prostoru před pronajímanými nebytovými prostory. 

Zvýšení bezpečnosti provozu, ochrana před 

vandalismem. Jedná se o nový kamerový systém v 

počtu 16 ks kamer s napojením na PCO. 

363 000 neuvedeno 

576,2 

Rekonstrukce budovy 

Magistrátu města Ústí nad 

Labem – okna, střecha 

Jedná se o kompletní výměnu všech oken objektu 

magistrátu včetně zateplení střechy na staré budově. 19 000 000 700 000 

615 
Rozšíření objektu ZŠ Ústí 

nad Labem, Neštěmická 

Jedná se o: 

- přístavbu polyfunkčních komunitních prostor včetně 

veškerého zázemí, které umožní pořádání aktivit 

volnočasových, kulturních – multikulturních a zajištění 

výchovně-vzdělávacích a environmentálních služeb a 

sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb. 

- rozšíření kapacity školní budovy o odborné učebny 

přírodních věd, cizích jazyků, IT technologií a 

technických oborů 

34 000 000 1 700 000 

509 
Městský stadion -

dovybudování areálu 

Jedná se o dovybudování Městského stadionu tak, aby 

splňoval veškeré relevantní požadavky uživatelů areálu 

a podmínky sportovních asociací.  

Stavební úpravy pro potřeby fotbalu zahrnují: 

1) navýšení kapacity na 4 500 diváků (včetně zázemí – 

občerstvení, sociální zařízení a řešení hlukové zátěže 

(protihluková opatření) ve vztahu k sousední bytové 

zástavbě). Navýšení kapacity je navrženo pomocí 

montovaných technologií (nutno respektovat okolní 

funkční vazby – příjezdová komunikace, zachování 

prostor pro RZP, apod..). Konstrukce musí být napevno 

ukotvená do země a musí být schválena FAČR.  

2) úpravy sektoru „E“ - "Fans" hostů  - samostatný vstup 

z ulice Vinařská k sektoru „E“, zajištění oddělení sektoru 

„E“ od sektoru „B“, příprava prostor pro WC a pro 

občerstvení 

3) kamerový systém – dovybudování kamerového 

systému v areálu stadionu – monitoring sektorů „B“ a 

„E“, nové  montované tribuny a přilehlých prostor 

(systém kamer zajistí monitoring prostor využívaných 

během sportovních zápasů + ostrahu areálu) 

4) turnikety - doplnění nových do současných sektorů 

„B“ a „E“ a zapojení do stávajícího systému ticketingu 

5) u sektoru „B“ (malá tribuna) vybudování nových 

pokladen a modernizace stávajícího vstupu - příjezdové 

brány 

 

Zároveň je nutné provést další úpravy pro ostatní 

uživatele areálu:  

atletické kluby: 

1) rekonstrukce vržiště (za „malou tribunou“ )klece, 

oplocení, úprava travnaté plochy,  osvětlení, kruhy pro 

40 000 000 1 026 700 
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hod diskem a kladivem, sektor a kruh pro vrh koulí, 

rozběžiště pro hod  oštěpem, po obvodu běžecký okruh 

s přírodním povrchem a přírodními překážkami 

2) úprava přístupové cesty z ulice Vinařská 

3) osvětlení dráhy po celém obvodu (stavební příprava 

již provedena) 

4) přípojka na slaboproud do šachet, umístěných v 

každém rohu hřiště 

5) kompletní oplocení stadionu 

6) řešení odtoku vody ze sektorů pro skok o tyči a skok 

vysoký 

 

provozovatele: 

1) vybudování technického zázemí pro údržbu stadionu 

– garáž pro malotraktor, žací stroje a   příslušenství, 

včetně dílny, šatny a hygienického zařízení pro dva 

údržbáře  

2) vybudování skladového prostoru za stávajícím 

skladem atletiky (mezi sektory „E“ a „F“) 

3) zpevnění (např. zámková dlažba) současné štěrkové 

plochy mezi hřištěm s umělým    trávníkem a hlavním 

stadionem 

4) koordinaci se studií „Atletické centrum Ústí nad 

Labem“.   

583 

Stavební úpravy objektu 

pro pečovatelskou službu 

v Krásném Březně 

Projektovým záměrem je vytvoření zázemí pro terénní 

sociální službu - pečovatelská služba. Objekt je třeba 

upravit pro potřeby služby i klientů. Vytvořením zázemí 

pro pečovatelskou službu by došlo k navýšení okamžité 

kapacity a k rozšíření nabídky poskytovaných služeb o: 

1. praní prádla, 2. půjčovnu kompenzačních pomůcek, 

3. hygienické středisko - pro klienty, jejichž zdravotní 

stav a stavební bariéry v domácím prostředí neumožňují 

zajistit hygienickou péči. Dále by v objektu vzniklo 

bezbariérové kontaktní místo sociálního poradenství a 

místo pro komunitní práci a setkávání (společenská 

místnost s širokým využitím pro veřejnost - přednášky, 

klubová činnost jako prevence sociálního vyloučení 

osob s handicapem a dalších znevýhodněných osob. 

Pro pracovníky v přímé péči o klienty by vzniklo 

prostorné, hygienické, kvalitní a důstojné pracovní 

prostředí.  

nelze 

odhadnout 

nelze 

odhadnout 

483 
MOK Hrbovická x 

Majakovského x Tovární 

Projekt řeší přestavbu tříramenné stykové křižovatky na 

malou okružní křižovatku včetně rekonstrukce přilehlých 

vozovek a chodníků v ul. Hrbovická a Majakovského. 

Součástí stavby jsou i bezpečnostní úpravy pro zvýšení 

bezpečnosti zejména pěších účastníků silničního 

provozu a zřízení cyklopruhů pro cyklistickou dopravu. 

Součástí stavby jsou i rekonstrukce sítí technického 

vybavení území zajišťované jejich jednotlivými správci. 

Stavba je koordinována se všemi zúčastněnými tak, aby 

byla zahájena v roce 2016. 

3 500 000 neuvedeno 
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578 
Prodloužení chodníku 

Svádov 

V roce 2014 byly zahájeny projektové práce na 

prodloužení chodníku ve Svádově podél 

ulice Vítězná ve směru k centru města. Při zpracování a 

projednávání projektu 

v rozpracovanosti vyvstala nutnost současně řešit i 

odvodnění přilehlé části komunikace 

Vítězná. Rozsah projektových prací byl proto rozšířen a 

přiměřeně byla prodloužena i 

doba na zpracování PD. Dokumentace by měla být 

kompletně dokončena do poloviny 

roku 2017, zahájení realizace stavby je předpokládáno v 

druhém pololetí roku 2017. 

1 859 680 neuvedeno 

 

V období srpna a září 2017 měli občané města Ústí nad Labem možnost „vybírat projekty“, 

které by měly být podle nich v dalších letech ve městě realizovány. V níže uvedené tabulce 

jsou uvedeny projektové záměry, které v Aplikaci pro hodnocení projektů získaly nejvyšší 

počet hlasů od občanů města.  

Tabulka č. 6: Projektové záměry dle hodnocení veřejnosti s výhledem realizace v letech 2018  
a 2019 

E
v
id

e
n

č
n

í 

č
ís

lo
 

Název projektu Popis 
Místo 

realizace 

Odhad 

nákladů  

(v Kč) 

Počet 

hlasů 

534 

FZŠ České mládeže - 

oprava parket v 

tělocvičně 

Parkety v tělocvičně jsou v havarijním stavu, 

hrozí nebezpečí úrazu žáků i učitelů školy.  MO Město 500 000 132 

601 Workout Hvězda (park…) 

instalovat 3-4 nejzákladnější prvky Workout / 

obdoba v Městských sadech, nevyžadujících 

doskokové plochy 

MO Město  100 000 30 

605 
úprava nábřeží od Kotvy 

(Vaňov) v délce cca…m 

Úprava nábřeží od Kotvy (Vaňov) v délce 

cca ... m  

Cíl využít potenciál pro intenzivnější 

odpočinek  

1) opravit povrch tak, aby byla možnost pro 

kočárek  

2) snížit prašnost  

3) osadit lavičky  

4) důstojný prostor pro vodní sporty 

MO Město  500 000 24 

609 

Vaňov - vynucení 

dodržování povolené 

rychlosti / zvýšení 

bezpečnosti 

Vaňov -vynucení dodržování povolené 

rychlosti / zvýšení bezpečnosti  

Přechod pro chodce „Kotva“ 1 900 000,00 Kč  

Přechod pro chodce „škola“ 700 000,00 Kč  

Přechod pro chodce „hřbitov“ 1 500 000,00 

Kč  

Úprava vjezdu do města od Lovosic 3 700 

000,00 Kč 

MO Město  7 800 000 22 

20 
Mánesovy sady - 

revitalizace 

Doplnit a obměnit mobiliář sadu (lavičky, 

pergoly, odpadkové koše). Dobudovat síť 

pěších tras s návazností na okolí. Instalovat 

informační tabuli s historií místa. 

MO Město 2 000 000 19 
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469 Workoutové hřiště 

Cílem je podpora volnočasových a 

sportovních aktivit občanů města Ústí nad 

Labem. Podpora vyloučených lokalit, v rámci 

prevence kriminality. Spolupráce v rámci 

péče o zdraví.  

MO Město, 

MO 

Neštěmice, 

MO 

Střekov, 

MO 

Severní 

Terasa 

500 000 18 

589 
Revitalizace "Pěší zóna 

Masarykova" 

Vyčištění a oprava odvodňovacích žlabů a 

svodů, oprava izolace, zámkové dlažby a 

obkladů, oprava a nátěr zábradlí a ostatních 

kovových prvků, oprava nadzemních beton. 

Staveb odvětrání zásobovacího tunelu, 

obnova zelených a okrasných ploch.  

MO Město 5 000 000 17 

556 

ZŠ a MŠ Jitřní - 

Vybudování nové 

tělocvičny, zbourání 

stávající cvičebny 

Máme malou cvičebnu o rozměrech 9 x 6 m, 

nemůžeme plnit závazné výstupy RVP ZV. 

Tento nevyhovující stav je konstatován i v 

inspekční zprávě ČŠI ze dne 8. 2. 2016. 

Každá třída má od 20 do 28 žáků. Pro 

hodiny tělesné výchovy je prostor naprosto 

nevyhovující.  

MO Střekov 6 000 000 17 

37 
Zpřístupnění Olšinského 

vodopádu 

Olšinský vodopád patří mezi zajímavé 

přírodní zajímavosti na území našeho města. 

Možnost vidět ho je pouze ze soukromého 

pozemku. Cílem je k němu vybudovat 

přístupovou cestu buďto ze stávající 

turistické stezky, nebo z obce Olšinky.  

MO Střekov 1 000 000 16 

 

Tabulka č. 7: Projektové záměry s nejvyšším ohodnocením dle multikriteriálního hodnocení a 
dle hodnocení přínosů projektu. 

E
v
id

e
n

č
n

í 
č
ís

lo
 

Název 

projektového 

záměru 

Popis 

O
d

h
a
d

 n
á
k
la

d
ů

  

(v
 K

č
) 

N
á
k
la
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(v
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č
) 

B
O

D
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E
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587 
Strategie rozvoje 

města Ústí nad 

Labem 2021+ 

Dokument a nástroj k systematickému rozhodování v otázkách 

rozvoje města i pro co nejefektivnější a nejúčelnější využívání 

vnitřních i vnějších finančních zdrojů. 

5 000 000 0 65 

249 SUMP 

Plán udržitelné městské mobility (SUMP) je strategickým 

plánem, který je vytvořen k uspokojení potřeb mobility lidí a 

podniků ve městech a jejich okolí a k zajištění lepší kvality 

života.  Je postaven na stávající praxi a bere náležitě v úvahu 

integrační, participační a hodnotící principy. Tento plán by se 

měl stát po roce 2020 - dle plánů Evropské komise a 

Ministerstva dopravy ČR - hlavním strategickým nástrojem 

plánování udržitelné mobility v městských oblastech pro nové 

programovací období, tj. pro nové plánovací období 2021-

2027. Zpracování SUMPu bude nutným předpokladem pro 

možné čerpání finančních prostředků z oblasti dopravy z 

operačních programů EU.  

SUMF je povinný podklad pro čerpání prostředků z 

Operačního 

programu doprava a Integrovaného regionálního operačního 

programu v období 2014-2020 pro města nad 50 tis. obyvatel a 

pro aglomerace nad 50 tis. se společnou sítí MHD. 

5 000 000 0 35 
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Pro splnění podmínek pro čerpání dotačních zdrojů v obou 

uváděných obdobích, pro něž požadovány dva „různé 

dokumenty“, které se liší pouze svým rozsahem a zaměřením, 

bude vhodné zpracovat SUMP rozčleněný na milníky s 

akcentem na zpracování první části odpovídající požadavkům 

pro schválení SUMF  do roku 2017. V následných letech 

zpracovat zbývající analytickou a návrhovou část SUMP.  

579 

Rekonstrukce 

budovy Magistrátu 

města Ústí nad 

Labem - 

přepážkové 

centrum 

Jedná se o vybudování přepážkového centra včetně zázemí, 

skladů a archivů v prostorách bývalé jídelny. 

50 000 000 2 134 440 30 

244 

Plán péče o 

investory + Plán 

managementu 

městského centra 

Cílem je zhodnotit situaci (včetně aktivní komunikace 

s podnikateli, konzultací s manažery městských center a 

dalšími zkušenějšími městy) a učinit kroky ke zlepšení situace 

včetně institucionalizace této činnosti. 

150 000 
 

25 

234 
Strategie 

proinvestorské 

politiky 2016-2020 

Město, které dlouhodobě trpí vysokou nezaměstnaností, 

restrukturalizací průmyslu, v kostce negativními 

socioekonomickými charakteristikami, proto potřebuje zvolit 

proaktivní přístup k podnikání a zaměstnanosti. S tím souvisí 

nízká image města jako takového, což opět oslabuje zájem 

investorů o Ústí nad Labem. Cílem je zhodnotit situaci (včetně 

aktivní komunikace s podnikateli, konzultací s dalšími 

zkušenějšími městy) a učinit kroky ke zlepšení situace včetně 

institucionalizace této činnosti. 

900 000 
 

25 

222 

Rozšíření 

varovného a 

informačního 

systému 

obyvatelstva (VISO) 

Vybudování VISO („bezdrátový rozhlas“) v dalších obydlených 

částech města UL, kde ještě VISO není. Jedná se o systém, 

který slouží k varování a informování obyvatel v případě vzniku 

mimořádné nebo krizové situace. Celé VISO je propojené i se 

systémem HZS (sirény). V současné době je VISO 

vybudované v obydleném území zóny havarijního plánování v 

okolí areálu Spolchemi a v záplavovém území Labe (kromě 

Církvic a Sebuzína). 

10 000 000 
 

25 

615 
Rozšíření objektu 

ZŠ Ústí nad Labem, 

Neštěmická 

Jedná se o: 

- přístavbu polyfunkčních komunitních prostor včetně 

veškerého zázemí, které umožní pořádání aktivit 

volnočasových, kulturních – multikulturních a zajištění 

výchovně-vzdělávacích a environmentálních služeb a 

sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb. 

- rozšíření kapacity školní budovy o odborné učebny přírodních 

věd, cizích jazyků, IT technologií a technických oborů 

34 000 000 1 700 000 20 

609 

Vaňov - vynucení 

dodržování 

povolené rychlosti / 

zvýšení 

bezpečnosti - 

ostrůvky 

Vaňov -vynucení dodržování povolené rychlosti / zvýšení 

bezpečnosti  

Přechod pro chodce „Kotva“ 1 900 000,00 Kč  

Přechod pro chodce „škola“ 700 000,00 Kč  

Přechod pro chodce „hřbitov“ 1 500 000,00 Kč  

Úprava vjezdu do města od Lovosic 3 700 000,00 Kč 

7 800 000 
nelze 

odhadnout 
20 

533 
Dům kultury – 

revitalizace - část B 

Jedná se o rekonstrukci „části B“, která zahrnuje: 

- kompletní rekonstrukci kinosálu včetně jeho zázemí 

- rekonstrukci kanceláří 

rekonstrukci vstupu do části B včetně šaten 

70 000 000 1 000 000 20 

532 
Dům kultury – 

revitalizace - část A 

Jedná se o rekonstrukci „části A“, která zahrnuje: 

- kompletní rekonstrukci vstupní haly DK 

- kompletní rekonstrukci centrální šatny návštěvníků DK 

- kompletní rekonstrukci hlavního schodiště 1.NP – 3.NP 

- kompletní rekonstrukci velkého společenského sálu včetně 

obou přísálí a jeviště 

- kompletní rekonstrukci kluboven ve 4.NP 

- zřízení zázemí pro možnost distribuce občerstvení v rozsahu 

170 000 000 9 600 000 20 
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studené kuchyně a rozlévaných nápojů, poskytovaného 

jednorázově na jednotlivé akce DK smluvním partnerům. Pro 

toto zázemí budou využity prostory v 1. až 4. NP budovy. 

- v návaznosti na zázemí (viz bod viz bod 7 v čl. 3.1 této 

zadávací dokumentace – dále je „ZD“) budou zřízeny 2 

osobonákladní výtahy pro dopravu výrobků studené kuchyně, 

nápojů, obalů atd. (čistý a špinavý provoz), v rozsahu 1.PP až 

4.NP budovy. 

- rekonstrukci, případně zřízení navazujících únikových cest a 

zařízení dle Požárně bezpečnostního řešení budovy (PBŘ). 

- revitalizaci fasády pavilonu „A“ včetně výměny oken a 

klempířských prvků, oprava střechy na objektu „A“ 

- zajištění odvodnění části Domu dětí a mládeže, parkoviště a 

oplocení k Bělehradské ulici. 

základní vnitřní vybavení zabudované i volné 

485 
Naváděcí systém 

na parkoviště - II. 

etapa 

Projekt řeší informování řidičů přijíždějících do centra města o 

možnostech parkování, o aktuálním počtu volných parkovacích 

míst na jednotlivých parkovištích a o základním směru jízdy na 

řidičem vybrané parkoviště. Tato druhá etapa řeší umístění 

pevných informačních tabulí. 

500 000 
 

20 

484 
Naváděcí systém 

na parkoviště - I. 

etapa 

Projekt řeší informování řidičů přijíždějících do centra města o 

možnostech parkování, o aktuálním počtu volných parkovacích 

míst na jednotlivých parkovištích a o základním směru jízdy na 

řidičem vybrané parkoviště. Tato první etapa řeší umístění 

proměnných informačních tabulí. 

11 200 000 
 

20 

482 MOK Bělehradská 

Stavba řeší výstavbu nové okružní křižovatky ulic - 

Bělehradská, E. Krásnohorské, Stroupežnického a nového 

parkoviště pro dům kultury v Ústí nad Labem. Okružní 

křižovatka je navržena v rozsahu stávající komunikace. Je 

navržena malá okružní křižovatka s průměrem 24 m. 

4 800 000 
 

20 

481 
Masarykova ulice - 

obnova povrchů - 

etapa III/2 

 Jedná se o vytvoření bezpečné komunikace, jak pro motoristy, 

chodce i cyklisty. Práce budou prováděny v úseku od x s 

komunikací Šaldova po spojku Herbenova. Cílem je zklidnění 

dopravy, dostavbou ostrůvků dojde k vytvoření bezpečných 

zón pro přecházení. V rámci prací dojde k odfrézování 

stávajících povrchů, dostavbě ostrůvku pro přecházení, včetně 

řádného nasvětlení přechodů. V rámci této akce bude 

vyznačen i bezpečný jízdný pruh pro cyklisty. 

7 300 000 
 

20 

241 

JOINT LAKES - 

Strategie rozvoje 

oblasti jezera 

Milada 

Cílem města v projektu bude zapojit Ústecký kraj do aktivního 

řešení problematiky jezera Milada a přesvědčit stát, aby projekt 

rozvoje jezera Milada podpořil dalšími investicemi. 
2 795 000 

 
20 

223 
Směsný není 

směsný 

Jedná se o několikastupňový, dlouhotrvající (3-5 let) projekt 

zaměřený na zvýšení povědomí občanů Ústí nad Labem o 

systému třídění odpadu za účelem zvýšení účasti obyvatel na 

třídění a navýšení výtěžnosti v separovaných nádobách na 

tříděný odpad. 

V rámci projektu budou využity různé formy informování 

obyvatel o problematice třídění odpadu (samolepy na nádoby, 

letáky, sociální sítě, tištěná média, billboardy, videa, zábavné 

akce a soutěže pro veřejnost, přednášky, atd.). 

2 000 000 
 

20 

221 
Ovzduší v Ústí nad 

Labem 

Jedná se o projekt zaměřený na občany Ústí nad Labem a 

jejich seznámení s problematikou ovzduší ve městě. Do 

projektu budou zapojeny místní školy (FŽP UJEP, příp. střední 

školy v ÚL), jejichž studenti osobními návštěvami občanům 

předají informace o správném způsoby vytápění objektů a o 

možnostech získání finančních prostředků na nový zdroj 

vytápění.  

2 000 000 
 

20 

68 
Spolkový dům 

Prokopa Diviše 

1605/5 

Rekonstrukce, přístavba v zadní části, externí výtah. 

Rekonstrukce celého domu, jeho modernizace a využití 2-3 

pater nad používanými prostory. Možnost komunitní místnosti 

800 000 
 

20 
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pro setkávání koordinačních skupin, galerie, další kanceláře 

k pronájmu. Kapacity a výtěžnost domu lze o 1/3 zvýšit. (2 

patra půda). SOUČASNOST - Dnes v objektu sídlí několi 

neziskových organizací: Tyflosevis, Dobrovolnické centrum, 

Poradna pro mezilidské vztahy, Fokus Labe, Člověk v tísni a 2 

podnikatelé, pohřební služba. TECHNICKÝ STAV: Okna, 

elektroinstalace, odpady ve špatném stavu,. Zdůvodu chybné 

krytiny na střeše nepoužívané celé patro domu + nevyužívaný 

krásný půdní prostor. Dům Prokopa Diviše by mohl po 

rekonstrukci mít i několik sociálních bytů. Dále by v půdní 

vestavně mohlo být komunitní centrum pro všechny služby, 

malou zasedačku, prezentace projektů, nabídky klientům atp. 

Přemýšlí se, že se bude měnit objektu topení, bylo by dobré 

zkoordinovat tyto činnosti. 

40 Přístavní ŠPICE 

Příležitost pro vytvoření atraktivního kontaktu města s řekou – 

přímý přístup k řece a výhledová revitalizace přilehlé oblasti 

Krásného Března; možnost do budoucna kotvení kulturních 

lodí, muzejních lodí a tvorby kulturního programu města; 

připomenutí slávy města jako centra říční plavby a hlavního 

přístavu Rakousko-Uherka; Podrobnější popis projektu 

Otevření cesty od 1.dubna do 30.9 = 6 měsíců v roce? 

(umístění fot …) 

1 Etapa 

 Procházka od zanádraží na ŠPICI a zpět 

• rozšířit stávající projekt „Trasy netušených krás“ o trasu č. IV. 

„Přístavní město“ 

• připravit a vydat tištěného průvodce připomínajícího Ústí nad 

Labem jako centrum říční plavby Rakousko Uherska, jako 

nejrušnější přístav monarchie 

• osadit trasu naučnými tabulemi na tematických zastaveních 

(přístaviště parníků, Benešův most, Mariánský most, starý 

přístav, Ústecká loděnice na protějším břehu)  

Poznámka: fakulta umění a designu bude mít v roce 2018 (100 

let české státnosti) své výročí 20 let a plánují dělat projekty u 

Benešova mostu = sladit 

• zauvažovat o něčem současném - za čím by tam lidé chodili   

Přinese to oživení zanádraží i jinak mrtvému levému nábřeží., 

aby mělo smysl se tímto směrem vůbec vydat. 

 

2. Etapa 

• vyhlásit výtvarnou soutěž na originální památník obětem 

největšího lodního neštěstí v českých dějinách (potopení lodě 

s 52 poutníky pod Mariánskou skálou roku 1732) a realizovat 

vítězný návrh na nábřeží 

• instalace přístavního mola a přípojky elektřiny ve starém 

přístavu 

• Zafixovat starý přístav jako stále stanoviště kulturních lodí 

(Cargo galerie, Loď Tajemství), výhledově muzejních lodí 

(Vyšehrad, Beskydy), či plovoucí restaurace  

3. Etapa 

Výhledově revitalizace přilehlých oblastí Krásného Března 

Další jsou jen poznámky k předpokládaným nákladům 

Přehled nákladů 

a) studie zprovoznění trasy (infopanely, typ mobiliáře …)    20 

tis. Kč 

b) projednat s majitelem možný přístup veřejnosti + zakotvení 

mobiliáře 

c) pod mostem E. Beneše natáhnout sítě proti kálejícím 

holubům 

d) odbočení z Přístavní ul. na Špici 2 x odpadový koš 15 tis. Kč 

e) Tabulky v jazycích – vstup na vlastní nebezpečí (poměrně 

500 000 50 000 20 
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úzká koruna) 

f) Ke konci Špice umístit originální vyhlídkové posezení 30 tis. 

Kč 

g) upravit cestu od zanádraží na špici 

a. očistit dlažbu od zarostlé zeleně (VPP) 10 tis. Kč 

h) Propagace – příprava a tisk průvodce, info. panely 60 tis. Kč 

i) Soutěž a realizace pomníku 250 tis Kč 

j) Zajištění a instalace mola 150 tis Kč 

 

Pravidelné náklady 

a) Vyvážení odpadkových košů (4 x měsíčně) 6 měsíců v roce  

1 tis. Kč (6 tis/rok) 

b) Údržba cesty      1 tis. Kč (6 tis/rok) 

c) Přístavní poplatky Českým přístavům a. s.                                                                                              

???? 

CELKEM 400 až 500 tis Kč 

https://goo.gl/photos/PpmzGEbyCiMmHhHq7 

30 

Propojení 

Budovského 

vodopádu s 

přívozem ve 

Svádově 

Propojit Budovský vodopád turistickým značením po 

stávajících cestách, které bude nutné upravit, s přívozem ve 

Svádově. Cesta by vedla okolo zajímavého kostela sv. Jakuba 

ve Svádově (doplnit informační panel o jeho historii) a propojila 

by oba břehy Labe.  

200 000 
 

20 

 

Tabulka č. 8: Výčet projektových záměrů s nejvyšším hodnocením Školské komise Rady města 
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615 
Rozšíření objektu ZŠ Ústí nad 

Labem, Neštěmická 

Jedná se o: 

 

- přístavbu polyfunkčních komunitních prostor 

včetně veškerého zázemí, které umožní 

pořádání aktivit volnočasových, kulturních – 

multikulturních a zajištění výchovně-

vzdělávacích a environmentálních služeb a 

sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb. 

- rozšíření kapacity školní budovy o odborné 

učebny přírodních věd, cizích jazyků, IT 

technologií a technických oborů 

34 000 000 1 700 000 5 

534 
FZŠ České mládeže - oprava 

parket v tělocvičně 

Parkety v tělocvičně jsou v havarijním stavu, 

hrozí nebezpečí úrazu žáků i učitelů školy.  

500 000 
 

5 

524 
Úspora energií v ZŠ 

Vojnovičova 

Předmětem akce je realizace systému opatření 

ke zvýšení účinnosti užití energie tj. zateplení 

fasády, střechy a výměna výplní otvorů. 37 500 000 139 080 5 

562 
Stavební úpravy MŠ U 

Plavecké haly 

Jedná se o stavební úpravy stávajících 

vnitřních prostor 1. PP mateřské školy v 

souvislosti se zřízením nového dětského 

oddělení s kapacitou 20 dětí. Tyto úpravy 

zahrnují: - zrušení stávající sauny včetně 

příslušenství, umístění provozu nového 

15 000 000 600 000 5 
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dětského oddělení včetně provozního a 

hygienického příslušenství, umístění kanceláře 

pro ekonomku a hospodářku MŠ, dispoziční 

úpravu a doplnění provozu kuchyně včetně 

zřízení výdejny pro nové dětské oddělní v 1. 

PP, dispoziční úpravu provozu praní prádla. 

Dále projekt zahrnuje propojení vnitřní 

kanalizace do stávajících venkovních šachet a 

úpravu stávající plynové přípojky.  

 

Tabulka č. 9: Výčet projektových záměrů s nejvyšším hodnocením Komise pro sociálně 
zdravotní problematiku a místní Agendu 21 
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68 
Spolkový dům Prokopa 

Diviše 1605/5 

Rekonstrukce, přístavba v zadní části, externí 

výtah. Rekonstrukce celého domu, jeho 

modernizace a využití 2-3 pater nad 

používanými prostory. Možnost komunitní 

místnosti pro setkávání koordinačních skupin, 

galerie, další kanceláře k pronájmu. Kapacity a 

výtěžnost domu lze o 1/3 zvýšit. (2 patra půda). 

SOUČASNOST - Dnes v objektu sídlí několik 

neziskových organizací: Tyflosevis, 

Dobrovolnické centrum, Poradna pro mezilidské 

vztahy, Fokus Labe, Člověk v tísni a 2 

podnikatelé, pohřební služba. TECHNICKÝ 

STAV: Okna, elektroinstalace, odpady ve 

špatném stavu, z důvodu chybné krytiny na 

střeše nepoužívané celé patro domu + 

nevyužívaný krásný půdní prostor. Dům 

Prokopa Diviše by mohl po rekonstrukci mít i 

několik sociálních bytů. Dále by v půdní 

vestavně mohlo být komunitní centrum pro 

všechny služby, malou zasedačku, prezentace 

projektů, nabídky klientům atp. Přemýšlí se, že 

se bude měnit objektu topení, bylo by dobré 

zkoordinovat tyto činnosti. 

800 000 
 

5 

583 

Stavební úpravy objektu 

pro pečovatelskou službu v 

Krásném Březně 

Projektovým záměrem je vytvoření zázemí pro 

terénní sociální službu - pečovatelská služba. 

Objekt je třeba upravit pro potřeby služby i 

klientů. Vytvořením zázemí pro pečovatelskou 

službu by došlo k navýšení okamžité kapacity a 

k rozšíření nabídky poskytovaných služeb o: 1. 

praní prádla, 2. půjčovnu kompenzačních 

pomůcek, 3. hygienické středisko - pro klienty, 

jejichž zdravotní stav a stavební bariéry v 

domácím prostředí neumožňují zajistit 

hygienickou péči. Dále by v objektu vzniklo 

bezbariérové kontaktní místo sociálního 

poradenství a místo pro komunitní práci a 

setkávání (společenská místnost s širokým 

využitím pro veřejnost - přednášky, klubová 

činnost jako prevence sociálního vyloučení 

osob s handicapem a dalších znevýhodněných 

osob. Pro pracovníky v přímé péči o klienty by 

nelze 

odhadnout 

nelze 

odhadnout 
5 
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vzniklo prostorné, hygienické, kvalitní a 

důstojné pracovní prostředí.  

463 Pořízení sociálních bytů 

Zvyšující se podíl osob ohrožených chudobou, 

vyšší náklady státu na podporu bydlení, vyšší 

zastoupení osob žijících v jiných než nájemních 

formách bydlení, snižující se dostupnost 

důstojného bydlení, zvláště pro osoby s nízkými 

příjmy a mnoho dalších rizikových faktorů 

spojených s bydlením, je služby reagující na 

nefunkčnost trhu s bydlením poskytovanou 

formou standardního, finančně a teritoriálně 

přístupného nájemního bydlení, zacíleného na 

osoby znevýhodněné na trhu s bydlením, které 

jsou definovány v typologii ETHOS, jakožto 

osoby schopné bydlení bez nutnosti 

poskytování sociální služby. Pro vhodné 

nastavení a soulad s trhem s byty je nutné, aby 

sociální nájemní bydlení bylo poskytováno na 

dobu omezenou, tj. dobu pro nejnutnější 

překlenutí krizové situace a pro uspění na 

standardním trhu s bydlením, který by neměl 

být uvedenou službou poškozován, ale spíše 

pozitivně ovlivňován a kultivován. Projekt se 

zaměřuje na: 1)renovaci bytů spadajících do 

bytového fondu obce, které nejsou užívány pro 

špatný technický stav, 2) renovaci bytů 

spadajících do bytového fondu obce, které jsou 

vhodné pro realizaci sociálního nájemního 

bydlení, 3) renovaci nebytových prostor obce, 

které mohou sloužit k bydlení a mají potenciál 

pro splnění podmínek standardu bydlení pro 

nájemní bydlení určené pro osoby z cílových 

skupin definovaných v rámci 5. KPP, které jsou 

schopny samostatného bydlení bez sociální 

služby. 4) výstavbu sociálního nájemního 

bydlení, 5) pořízení sociálního nájemního 

bydlení na trhu s byty. Projekt je určen pro 

osoby, které v důsledku nepříznivých životních 

událostí či pro znevýhodnění na trhu s byty 

nemají přístup k důstojnému bydlení, přičemž 

jsou schopny plnit povinnosti vyplývající z 

nájemního vztahu bez podpory sociálních 

služeb. V rámci projektu by v horizontu cca 6 let 

mělo dojít k pořízení 95 sociálních bytů (30 bytů 

do roku 2018). 

75 000 000 
 

5 

 

Tabulka č. 10: Výčet projektových záměrů s nejvyšším hodnocením Komise pro životní 
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223 

Směsný není směsný 

Jedná se o několikastupňový, 
dlouhotrvající (3-5 let) projekt zaměřený 
na zvýšení povědomí občanů Ústí nad 
Labem o systému třídění odpadu za 

2 000 000 
 

4 
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účelem zvýšení účasti obyvatel na 
třídění a navýšení výtěžnosti v 
separovaných nádobách na tříděný 
odpad. 
V rámci projektu budou využity různé 
formy informování obyvatel o 
problematice třídění odpadu (samolepy 
na nádoby, letáky, sociální sítě, tištěná 
média, billboardy, videa, zábavné akce a 
soutěže pro veřejnost, přednášky, atd.). 

276 

DS Velké Březno - Protipovodňová 
ochrana 

Účelem projektu je vybudování zemní 
hráze a protipovodňové mobilní stěny 
proti povodním (jedná se ochranu před 
vodou Q50 tj. padesátiletá voda), které 
by zabraňovaly zátopám ve spodní části 
areálu a chránily tuto část před vzdutou 
vodou z řeky Labe. Cílem tohoto 
projektu je ochrana majetku, zabránění 
škodám na majetku v důsledku povodní. 
V povodňové oblasti se nachází 
skladovací prostory, kde je uskladněn 
spotřební materiál. Dále se zde nachází 
prádelna s dvěma novými pračkami a 
plynová kotelna, kde jsou umístěny 
plynové a expanzní nádoby, které 
rozvádí teplo do celého areálu Domova 
pro seniory Velké Březno. V povodňové 
oblasti se také nachází garáž s 
provozním materiálem a skleníky, které 
byly vybudovány za účelem zahradní a 
smyslové terapie uživatelů. Pokud dojde 
vlivem zátopy k zasažení těchto 
provozních budov, musí být evakuováni 
všichni uživatelé Domova pro seniory 
Velké Březno.  

1 700 000 
 

4 

555 

Vaňov-kanalizace a převedení 
odpadních vod na ČOV 

Stavební úpravy řeší vybudování 
splaškové kanalizace s napojením do 
stávající stokové sítě, která je již 
součástí kanalizačního systému města 
Ústí nad Labem částečně zakončeného 
ČSOV Ústí nad Labem.  

172 000 000 2 060 000 4 

545 

Odkanalizování místní části 
Hostovice 

Stavební úpravy spočívají ve 
vybudování splaškové kanalizace v 
Hostovicích s napojením do stoky v ulici 
Hostovická, která je již součástí 
kanalizačního systému města Ústí nad 
Labem zakončeného centrální ČOV 
Neštěmice. Plánovaná splašková 
kanalizace bude v celkové délce 2 870 
m.  

31 000 000 
1  580 
000 

4 

613 
Kompostéry- nádoby na třídění 

bioodpadu - 2.kolo a 
Vermikompostéry s násadou žížal 

- nádoby na třídění bioodpadu 

Opakování projektu na bezplatné 
zapůjčení zahradních kompostérů a 
projekt na bezplatné zapůjčení 
vermikompostérů pro občany města Ústí 
nad Labem. 

2 000 000 
 

4 

595 

Optimalizace a zefektivnění míst 
kontejnerové stání 

V rámci zkvalitňování služby pro občany 
v oblasti nakládání s odpady se často 
potýkáme s kritikou vzhledu a umístěním 
kontejnerových stání. Cílem projektu je 
vytipovat místa, kde vy bylo možno 
umístit a následně i realizovat možnost 
podzemních kontejnerů nabo míst, kde 
je možno kultivoat jednotlivá 
kontejnerová stání (vybudování 
přístřešků apod.) 

5 000 000 - 8 
000 000  

4 

559,2 

Kanalizace Brná III. etapa 

Stavební úpravy spočívají v dostavbě 
kanalizačního systému v rozsahu 
napojení Brná na ČOV Střekov včetně 
přestavby ČS Brná a ČS Lázně. 
Dostavba splaškové kanalizace je v 

140 000 000 2 245 000 4 
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42 

 

rozsahu ulic Sebuzínská, Zlatá stezka, 
Údolí Prudkého potoka a navazujících 
ulic o celkové délce 5 146 m.  

537 

Kanalizace Svádov II. etapa 

Jedná se o stavební úpravy, které zajistí 
odvedení veškerých splaškových vod z 
městské části Svádov tak, aby 
splaškové odpadní vody byly likvidovány 
na ČOV Neštěmice. 

46 000 000 1 835 000 4 

530 
Dostavba kanalizačního systému 

Božtěšice - Skorotice 

Jedná se o odvedení odpadních vod z 
lokalit, kde doposud není vybudovaný 
kanalizační systém. 

58 500 000 2 174 450 4 

215 

Výsadba zeleně jako náhrada za 
smrky odumřelé v důsledku 
napadení mšicí smkrovou 

Výsadba zeleně na vybraných 
pozemcích města, jako náhrada za 
smrky odumřelé v důsledku napadení 
mšicí smrkovou. Jednorázový projekt, 
jaho faktická potřeba a detailní 
provedení je závislé na rozsahu 
poškození zeleně.  

200 000 
 

4 

 

 

 

 

 


