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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

Gha

Globální hektar

EVVO

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

IDS

Integrovaný dopravní systém

mg/l

Miligram znečištění na litr vody

MHD

Městská hromadná doprava

MŠ

Mateřská škola

NO2

Oxid dusičitý

OCR

Oddělení cestovního ruchu

OKSS

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb

OSR

Odbor strategického rozvoje

PAP

Programu aktivní politiky

RLZ

Rozvoj lidských zdrojů

SČVK

Severočeské vodovody a kanalizace

SEZ

Staré ekologické zátěže

SO2

Oxid siřičitý

P

Fosfor

PM10

Polétavý prach

ÚP

Úřad práce

ZŠ

Základní škola

IDS

Integrovaná dopravní systém
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1 ÚVOD
Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015–2020 (dále jen „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.
Naplňování jakéhokoliv strategického dokumentu musí být měřeno a pravidelně
vyhodnocováno. Z tohoto důvodu je zpracován tento dokument – Evaluace Strategie rozvoje
města Ústí nad Labem 2015–2020 (dále jen „Evaluace“), který vyhodnocuje plnění Strategie
rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v roce 2016.
Strategie byla zpracována v období červen 2013 až květen 2014 společností MEPCO, s.r.o.,
ve spolupráci s Oddělením strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem,
a to v rámci projektu „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem
2015-2020“, který byl financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Strategie rozvoje města je členěna na část analytickou, návrhovou a část implementační.
Obrázek č. 1: Členění Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Zdroj: Webové stránky Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

V rámci analytické části byl proveden rozbor klíčových dat, který byl rozdělen
do 5 tematických pilířů. Na základě východisek analytických prací byla následně zpracována
návrhová část. Návrhová část se sestává z 5 pilířů, které jsou dále členěny do 27 cílů.
Rozdělení Strategie do pilířů ukazuje obrázek č. 2. Ke každému cíli byly navrženy indikátory
(Příloha č. 1). Na návrhovou část navazuje implementační část s uvedením hlavních principů
naplňování Strategie. Pravidelné hodnocení (evaluace) Strategie je soustředěno
k naplňování stanovených indikátorů, které jsou přiřazeny ke každému cíli Strategie.
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Obrázek č. 2: Pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Zdroj: Webové stránky Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020
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2 PROCES PŘÍPRAVY EVALUACE
Evaluace je založena na komplexním vyhodnocení indikátorů, které byly stanoveny
pro jednotlivé cíle. Ke sledovaným indikátorům byly zpracovány tzv. Karty indikátorů, v níž je
uvedena metodika výpočtu sledování a vyhodnocování daného indikátoru. Pro každý indikátor
byl určen správce zodpovědný za sledování jeho vývoje a naplňování.
Hlavními informačními zdroji pro tvorbu Evaluace byly zejména:
•
•
•
•
•
•

rozpočet města,
Závěrečný účet hospodaření města za rok 2016,
informace od příslušných odborů,
informace od příspěvkových organizací,
informace od právnických osob,
dostupné statistické údaje.

Po sběru dat bylo provedeno vyhodnocení plnění indikátorů za rok 2016 - porovnání
výsledkových hodnot za rok 2016 s cílovými hodnotami indikátorů nastavenými v Kartách
indikátorů a zhodnocení dosažení či nedosažení optimálního směru sledovaných ukazatelů.
Nastavené indikátory byly také hodnoceny z pohledu existence dat a jejich vypovídacích
hodnot, tj. zda vypovídají skutečně o naplňování daného cíle. Dále bylo hodnoceno, zda není
potřeba provést aktualizaci metodiky výpočtu některých indikátorů (např. v oblasti
nezaměstnanosti). Současně byla Evaluace (vč. výsledkových doporučení) provedena tak,
aby se v maximální možné míře podařilo zachovat časové řady indikátorů, které slouží
ke zhodnocení vývoje naplňování cílů Strategie v čase.
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3 NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE
Kapitola je rozdělena do 5 podkapitol dle pilířů návrhové části Strategie. V úvodu každé
podkapitoly je uveden přehled indikátorů daného pilíře a následně je provedeno vyhodnocení
za každý cíl Strategie. V závěru každé podkapitoly je manažerské shrnutí za celý pilíř
a výsledková doporučení. Výsledky byly zpracovány formou grafických a tabulkových výstupů
doplněných o kvalitní interpretaci. V závěru každé podkapitoly, tj. za jednotlivý pilíř Strategie
byla uvedena výsledková doporučení vyplývající z vyhodnocení indikátorů (vč. návrhu změn
pro vedení města).
Tabulka č. 1: Počet indikátorů
Pilíř

Počet indikátorů

Pilíř 1
Pilíř 2
Pilíř 3
Pilíř 4
Pilíř 5
Celkem indikátorů

17
11
21
10
16
75

Zdroj: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

V rámci vyhodnocení se podařilo získat data a informace k 65 indikátorům,
u 3 indikátorů chybí Karta indikátoru a u 7 indikátorů se nezjišťuje stav z důvodů rozdílné
periodicity1.

3.1

PILÍŘ

1:

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ, MĚSTA, ROZVOJ A ŘÍZENÍ MĚSTA, VNĚJŠÍ

VZTAHY
Pilíř 1: Hospodářský rozvoj města, rozvoj a řízení města, vnější vztahy je složen z 6 cílů
a jejich naplňování je monitorováno prostřednictvím 17 indikátorů. U značné části indikátorů
se vyskytl problém se zjištěním dat, a tak nebylo možné provést vyhodnocení. U cíle 1.2 a 1.4

1

Jedná se o následující indikátory:

č. 2 „Plocha revitalizovaných veřejných prostranství“

č. 5 „Počet realizovaných projektů s přesahem do aglomerace“

č. 6 „Finanční objem realizovaných projektů s přesahem do aglomerace“

č. 12 „Úspěšnost při prosazení klíčových záměrů“

č. 40 „Vytvoření koncepce sociálního bydlení“

č. 46 „Pocit bezpečí občanů“

č. 57 „Počet starých zátěží území a kontaminovaných míst“
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dokonce nebylo takto možné vyhodnotit všechny indikátory stanovené k těmto cílům, tj. nebylo
možné zhodnotit plnění těchto cílů jako takových.
Cíl 1. 1: Zajistit přiměřený urbánní rozvoj (vrátit život do centra města, posílit lokální
centra, zkvalitnit bydlení, vytvořit veřejná prostranství, revitalizovat brownfields,
eliminovat asanační plochy a pásma)
V cíli 1.1, jehož zaměření je velmi komplexní od brownfields přes veřejná prostranství
až po památky, byly zvoleny celkem 4 indikátory, u nichž byl nastaven optimální směr jako
růstový.
Obrázek č. 3: Indikátory cíle 1.1
Optimální směr: ↑
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Růst nastal pouze u indikátoru mapujícího míru recyklace území, který ukazuje ekologickou
a ekonomickou udržitelnost rozvoje. Neexistence či malý podíl recyklace v sídlech,
kde se vyskytují plochy brownfields nebo které vykazují nízkou intenzitu využívání
zastavěného území, signalizuje neefektivní extenzivní rozvoj, možné disparity ve funkci
a efektivitě veřejných infrastruktur.
Indikátor se tak prozatím daří naplňovat.
Jedním z dílčích cílů města je využití potenciálu brownfields, kterých je na katastru města
značný podíl. Byť není řada brownfields ve vlastnictví města, mělo by Ústí nad Labem aktivně
usilovat o revitalizaci maximálně velké plochy brownfields a o další smysluplné využití těchto
ploch (Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020, Karta indikátoru č. 3). Úspěchy
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města v této oblasti jsou měřeny prostřednictvím ploch revitalizovaných brownfields, jejich
hodnota v roce 2016 byla obdobná výchozí hodnotě v roce 2014, tj. 11,4 ha.
Město usiluje i o udržení vysoké kvality veřejných prostranství. Pokroky v této oblasti jsou
měřeny plochou revitalizovaných veřejných prostranství, která v roce 2014 činila
12,87 ha. Plnění indikátoru za minulý rok nebylo provedeno, jelikož indikátor má stanovenou
5letou periodicitu.
Obnova památek ve městě je pro město stěžejním cílem, který se váže především k potenciálu
cestovního ruchu, ale i k celkové revitalizaci centra města (i lokálních center), která povede
k jejich zatraktivnění (Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020, Karta indikátoru č.
4). Indikátorem péče o památky byl zvolen objem vlastních prostředků na obnovu památek,
který se má zvyšovat tak, aby v souhrnu za sledované období dosáhl minimálně 2 mil. Kč.
V roce 2016 poskytlo město Ústí nad Labem z vlastních prostředků 52 230 Kč na obnovu
památek ve vlastnictví města, což bylo nepatrně méně, než v roce 2014 (počáteční stav).
V této oblasti se tak zatím nedaří naplňovat vzestupný trend indikátoru.
Z výše uvedených důvodů je cíl 1.1 zatím nenaplňován.

Cíl 1.2: Využít potenciál spolupráce měst v Ústecké aglomeraci
Cíl 1.2 se zabývá využitím potenciálu spolupráce měst v Ústecké aglomeraci, tj. reaguje
na realizaci společné strategie Ústecké (Ústecko-chomutovské) aglomerace v programovém
období 2014-2020, jelikož se předpokládá, že významná část projektů (a finančních
prostředků) bude realizována také na území města Ústí nad Labem a přispěje tak k naplňování
cílů stanovených ve Strategii rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 a přispěje k navázání
lepší spolupráce v rámci největších měst Ústecké aglomerace (Strategie rozvoje města Ústí
nad Labem 2015-2020, Karta indikátoru č. 5).
V tomto cíli byly nastaveny 2 indikátory, a to počet realizovaných projektů s přesahem
do aglomerace a finanční objem realizovaných projektů s přesahem do aglomerace.
Ani u jednoho z nastavených indikátorů se nepodařilo zajistit data potřebná
k vyhodnocení. Důvodem je skutečnost, že u těchto indikátorů je odlišná periodicita
vyhodnocování, než jaká je nastavena ve Strategii.
Naplňování tohoto cíle za minulý rok tedy nelze zhodnotit.
Cíl 1.3: Zefektivnit řízení města, městských částí, organizací a společností města
Město Ústí nad Labem usiluje o efektivnější řízení v oblasti financí, lidských zdrojů, zdravého
finančního řízení, účelného strategického a projektového řízení. Naplňování cíle je měřeno
celkem 5 indikátory, které vypovídají zejména o zdravém finančním řízení města.
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Obrázek č. 4: Indikátory cíle 1.3
Optimální směr: ↓
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Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům je prvním ze stanovených indikátorů. Tento indikátor
stanovuje poměr zadlužení k celkovému majetku obce a cílem je jej snižovat či alespoň
udržovat na přijatelné hladině. Podíl cizích zdrojů na celkovém majetku města činil v minulém
roce 21,3 %, což představuje více než pětinásobné zvýšené oproti výchozí hodnotě.
Současně je třeba upozornit na skutečnost, že za rizikovou hodnotu je považován ukazatel 25
% a vyšší. V této oblasti se tak značně nedaří naplňovat nastavený sestupný trend
indikátoru.
Druhým ukazatelem je dluhová služba, jejíž hodnota v roce 2016 poklesla na úroveň
3,8 % z původních 5,18 % uváděných v roce 2014. Tento indikátor se daří úspěšně
naplňovat.
Dalším ukazatelem je dopad investic do provozního rozpočtu, který sleduje finanční zátěž
realizace nových investic pro město do budoucna. Dle informací od Finančního odboru
se v hlavní činnosti takové výdaje nesledují, nicméně odbor navrhl úpravu indikátoru a jeho
metodiky tak, aby se dal sledovat. Je tedy třeba, aby se provedla úprava příslušné Karty
indikátoru dle navržených doporučení a následně bylo provedeno vyhodnocení.
Úspěšnost při podávání žádostí o dotace ukazuje indikátor finanční objem získaných dotací
z fondů, který však nepracuje se skutečným čerpáním a korekcemi. Poměr souhrnu
přiznaných prostředků z fondů EU dle uzavřených smluv za programovací období a objemu
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prostředků dle podaných žádostí nebylo sledováno za rok 2016, jelikož periodicita
vyhodnocování indikátoru je sedmiletá.
Pro poslední z nastavených indikátorů - provozní saldo - nebyla definována Karta
indikátoru. Pro uvedené nebylo možné provést vyhodnocení indikátoru. Je tedy doporučeno
dopracovat Kartu indikátoru a doplnit výchozí a cílové hodnoty.
Naplňování tohoto cíle nelze provést vzhledem k nemožnosti vyhodnocení výše uvedených
indikátorů.
Cíl 1.4: Prosazovat zájmy města na krajské a státní úrovni, budovat, rozvíjet efektivní
partnerství a rozšiřovat spolupráci s NNO, ziskovým sektorem a institucemi
Plnění strategických rozvojových záměrů z oblastí, které není možno plnit na úrovni města,
vyžaduje spolupráci města s dalšími aktéry, především neziskovým a soukromým sektorem,
státními orgány a organizacemi státu a dalšími subjekty. Pro účely naplnění stanovených
klíčových zájmů města je nutné rozvíjet a udržovat pravidelnou a efektivní spolupráci
s partnery, jež jsou pro naplnění stanovených záměrů stěžejní. Pro měření cíle byl nastaven
indikátor úspěšnost při prosazení klíčových záměrů města. Tento indikátor monitoruje,
v jakém rozsahu se podařilo dané zájmy v období realizace Strategie prosadit a v jaké intenzitě
probíhala spolupráce s klíčovými partnery. Indikátor nebylo možné vyhodnotit z důvodu
nastavené periodicity vyhodnocování (1x za 5 let). Klíčovým nedostatkem tohoto indikátoru
je absence nastavení počátečního a předpokládaného stavu indikátoru, stejně tak i jeho
optimálního směru.
Cíl 1.5: Zapojovat veřejnost do rozhodování a do plánovacích procesů
Pro měření naplňování cíle 1.5, v jehož rámci je řešeno posilování zapojování veřejnosti
do rozhodování a do plánovacích procesů, byly definovány 3 indikátory.
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Obrázek č. 5: Indikátory cíle 1.5
Optimální směr: ↑
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Kvalitativní indikátor spokojenost občanů s fungováním Města Ústí nad Labem/MO sleduje
vztah obyvatel ke svému městu, jejich spokojenosti s prostředím, ve kterém žijí a spokojenosti
s dalšími aspekty jejich života. Vzhledem k tomu, že šetření, kterým je spokojenost občanů
zjišťována nebylo subjekty předpokládanými v příslušné Kartě indikátoru v roce 2016
realizováno, nelze provést vyhodnocení tohoto indikátoru.
Druhý indikátor sleduje udržení kategorie kvality MA 21 C, který měří naplňování podmínek
pro kvalitnější a zdravější život obyvatel měst nastavených v rámci projektu Zdravé město.
Dosaženou kategorii kvality města (C) se podařilo zachovat. Indikátor tak je naplňován.
U tohoto indikátoru je doporučeno přeformulování názvu následovně: Kategorie kvality MA 21.
Dalším sledovaným ukazatelem je počet návštěv webu města. Existují významné skupiny
obyvatel města, pro které je internet stěžejním zdrojem informací o dění ve městě. Počet
návštěv webu města se více než zdvojnásobil v porovnání s počáteční hodnotou
(ze 77 404 návštěvníků na 144 368 v roce 2016), čímž byl indikátor splněn.
Vzhledem ke skutečnosti, že u dvou ze tří indikátorů je dodržen optimální trend, je možné tento
cíl považovat za naplňovaný.
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Cíl 1.6: Odvrátit rizikové ekonomické trendy
Vývoj indikátorů cíle 1.6 lze hodnotit velmi pozitivně, jelikož jejich hodnoty se posunují
nastaveným optimálním směrem a cíl se tedy daří naplňovat.
Obrázek č. 6: Indikátory cíle 1.6
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Prvním z indikátorů je vývoj počtu nezaměstnaných k počtu ekonomicky aktivních obyvatel,
který byl v roce 2016 na úrovni 9,2 %, tj. o více než 3,5 % méně než v roce 2014. Obdobně
je tomu u vývoje počtu ekonomických subjektů a jejich struktury, který se zvýšil
o 5 979 subjektů oproti původnímu stavu. V roce 2016 bylo evidováno
28 561 ekonomických subjektů. Dle výše uvedeného vyhodnocení lze označit tento cíl
za zdárně naplňovaný, čemuž mj. přispívá celkově dobrá ekonomická situace.
U obou indikátorů je navržena úprava názvu2, a to následovně:



2

Počet nezaměstnaných k počtu ekonomicky aktivních obyvatel;
Počet ekonomických subjektů.

V případě změny názvu bude nutná i úprava metodiky výpočtu příslušného indikátoru.
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3.1.1 Výsledková doporučení








Cíl 1.3: Zefektivnit řízení města, městských částí, organizací a společností města
o Pro indikátor č. 9 „Provozní saldo (%)“ zpracovat Kartu indikátoru, která
aktuálně není k dispozici, a následně provést jeho vyhodnocení.
o V případě indikátoru č. 11 „Dopad investic do provozního rozpočtu“ provést
úpravu příslušné Karty indikátoru a jeho metodiky dle doporučení
od Finančního odboru tak, aby se indikátor mohl sledovat a následně provést
jeho vyhodnocení.
Cíl 1.4: Prosazovat zájmy města na krajské a státní úrovni, budovat, rozvíjet
efektivní partnerství a rozšiřovat spolupráci s NNO, ziskovým sektorem
a institucemi
o U indikátoru č. 12 „Úspěšnost při prosazení klíčových záměrů" města stanovit
počáteční a předpokládaný stav indikátoru, stejně tak i optimální směr.
Cíl 1.5: Zapojovat veřejnost do rozhodování a do plánovacích procesů
o U indikátoru č. 13 „Spokojenost občanů s fungováním Města Ústí nad
Labem/MO“ upravit Kartu indikátoru, aby odpovídala metodice zjišťování.
o U indikátoru č. 14 „Udržení kategorie kvality MA 21 C“ přeformulovat název
následovně: Kategorie kvality MA 21.
Cíl 1.6: Odvrátit rizikové ekonomické trendy
o Indikátor č. 16 „Vývoj počtu nezaměstnaných k počtu ekonomicky aktivních
obyvatel.“
o Indikátor č. 17 „Vývoj počtu ekonomických subjektů a jejich struktury“
– vyjádřeno pouze v absolutním vyjádření, % nebylo ani v jednom roce
zjišťováno.
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3.2

PILÍŘ 2: DOPRAVA

Pro Pilíř 2: Doprava, který obsahuje celkem 4 cíle, bylo ve Strategii navrženo 11 indikátorů.
U tří indikátorů nebylo možné provést vyhodnocení, neboť u jednoho z indikátoru nabyla
nastavena počáteční hodnota, z níž by bylo možné odvozovat trend ve sledované oblasti,
u druhého je chybně nastavena hodnota sledovaného trendu v procentech a u třetího nejsou
k dispozici aktuální data.
Cíl 2.1: Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu města a regionu
Moderní dopravní systém města je důležitým prvkem podpory růstu a zaměstnanosti
s výrazným dopadem na udržitelný rozvoj města. Základem udržitelné městské mobility je
optimalizace využívání všech druhů dopravy.
Obrázek č. 7: Indikátory cíle 2.1
Optimální směr: ↑
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Některá sídliště ve městě trpí výrazným nedostatkem parkovacích kapacit. Ve vybraných
lokalitách chce město podpořit vybudování nových parkovacích míst. Jde o lokality Střekov,
Klíše – Předlice, Bukov – Všebořice, Severní Terasa, Skřivánek a Hornická – Stará, Krásné
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Březno, Neštěmice – Mojžíř (Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020, Karta
indikátoru č. 19). Nově vybudované parkovací kapacity na sídlištích jsou vyjádřeny počtem
nově vytvořených parkovacích kapacit ve vybraných sídlištích a jsou kumulativně sčítány až
do roku 2020. Z poskytnutých informací od Odboru dopravy a majetku města Ústí
nad Labem bylo zjištěno, že v roce 2016 nebyla nově vybudovaná žádná parkovací místa
ve sledovaných lokalitách.
Z tohoto důvodu je uvedený indikátor zatím nenaplňován.
Dalším indikátorem je délka rekonstruovaných místních komunikací pro chodce, která
se váže k jednomu z dlouhodobých problémů města, a to dopravní propustnosti. Propustnost
města nelze zlepšovat bez hledání optimálních řešení pro propojování jeho jednotlivých částí
(Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020, Karta indikátoru č. 20). Délka
rekonstruovaných místních komunikací a komunikací pro chodce (m) zahrnuje komunikace
na území katastru města Ústí nad Labem a je kumulativně sčítána do roku 2020. Sledovány
byly plošné rekonstrukce. V roce 2016 dosáhl indikátor hodnoty 2 791 m, tj. značný vzrůst
oproti výchozímu stavu, který byl nulový. Indikátor je naplňován.
V období do roku 2020 si město dalo za cíl podporovat vytvoření kvalitní sítě cyklistických tras
na svém území. Cílem je jednak vytvořit dobré podmínky pro cykloturisty (především
propojením Labské cyklostezky s cyklostezkami v Krušných horách a Podkrušnohoří), jednak
zajistit občanům bezpečnou alternativu k motorové dopravě. Délka evidovaných cyklostezek
a cyklotras na území katastru města Ústí nad Labem, která je indikátorem tohoto záměrů
činila v roce 2016 celkem 46 350 m. V této oblasti se tak zatím daří naplňovat vzestupný
trend indikátoru.
Dalším cílem města je odstranit maximální možný počet bariér, které brání v pohybu osobám
se sníženou schopností pohybu a orientace. Nejedná se přitom jen o fyzické bariéry, ale také
o bariéry v přístupu k informacím apod. Existující bariéry přitom nejen omezují přístup
do prostředků městské hromadné dopravy, ale také znemožňují snadnou dostupnost práce,
bydlení, služeb pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace apod. Pro zjištění stavu
indikátoru počet zrušených bariér na zastávkách, spojích MHD, při přístupu k informacím
apod. byla použita definice bariér dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění, provedených dle
vyhlášky a dále byl osloven Odbor dopravy a majetku města Ústí nad Labem. Dle zjištěných
informací nedošlo v roce 2016 ke zrušení žádných definovaných bariér. Z tohoto důvodu je
uvedený indikátor zatím nenaplňován.
Z výše uvedeného vyplývá, že sledovaný cíl je naplňován částečně.
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Cíl 2.2: Optimalizovat dopravní systém města, posílit multimodální mobilitu
Naplňování cíle 2.2 nebylo možné provést i přes to, že se podařilo získat informace
k nastaveným indikátorům. Ukazatel přistoupení města do Krajského integrovaného
dopravního systému byl naplněn prostřednictvím podpisu smlouvy o přistoupení do IDS mezi
Statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem.
Z poskytnutých dat od Odboru dopravy a majetku města Ústí nad Labem víme, že hodnota
druhého ukazatele objem prostředků města použitých k optimalizaci dopravního
systému byla v roce 2016 nulová. U tohoto finančního indikátoru dokonce nebyla nastavena
ani počáteční hodnota v Kartě indikátoru. Z tohoto důvodu je navrženo vyřadit tento indikátor
a ponechat pouze dva zbylé indikátory, které jsou vhodně nastaveny a mají stanoven
počáteční i předpokládaný stav, a to indikátory Přistoupení města do krajského
integrovaného dopravního systému a Dělba přepravní práce, kterou v příštích letech
vyhodnotí Odbor dopravy a majetku. Město Ústí nad Labem nemá k dispozici multimodální
model, ten je předmětem zpracování dokumentu Plán udržitelné městské mobility.
Cíl 2.3: Zkvalitnit a více ekologizovat MHD
Pro cíl 2.3, jenž se zaměřuje na zkvalitnění a větší ekologizaci MHD, byly určeny
3 indikátory.

Obrázek č. 8: Indikátory cíle 2.3
Optimální směr: ↑
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V rámci cíl 2.3 chce město upřednostňovat MHD před individuální automobilovou dopravou,
kterou chce měřit počtem přepravených osob. Tento indikátor by měl mít rostoucí trend.
V roce 2016 bylo přepraveno 39 mil. osob, což je méně než výchozí stav indikátoru
(45 mil. osob za rok). Dále je snahou města Ústí nad Labem zajistit maximální bezbariérovost
městské hromadné dopravy, k čemuž má výrazně přispět zkvalitnění vozového parku
pořízením nízkopodlažních dopravních prostředků (Strategie rozvoje města Ústí nad Labem
2015-2020, Karta indikátoru č. 26). Počet nízkopodlažních dopravních prostředků, které
jsou používány Dopravním podnikem města Ústí nad Labem, byl v roce 2016 v počtu 113.
Tato hodnota výrazně převýšila výchozí i předpokládanou hodnotu v roce 2020. Tím lze
indikátor považovat za zcela naplněný.
Na tento indikátor navazuje i počet bezbariérových spojů, který se zjišťuje pomocí oběhové
rychlosti vozidla, což umožní vytvářet oběhy vozidel na lince či linkách, a tím pak
v jízdním řádu stanovit počet bezbariérových spojů pro cestující. Tyto oběhy jsou pak pevně
dané a umožňují garantovat spoje vyznačené v jízdním řádu. Počet bezbariérových spojů
v roce 2016 čítal 2 100, což je výrazné navýšení oproti výchozímu stavu a výrazně se blíží
předpokládanému stavu v roce 2020.
Z výše uvedeného vyplývá, že je cíl 2.3 plněn částečně.
Cíl 2.4: Aktivně se zapojovat do přípravy vysokorychlostní tratě Praha-Drážďany se
zastávkou v Ústí nad Labem
V tomto cíli byl nastaven nevhodný indikátor - aktivně se zapojovat do přípravy
vysokorychlostní tratě Praha-Drážďany se zastávkou v Ústí nad Labem, z tohoto důvodu
nebyla zjištěna žádná data za rok 2016, ani nastaven předpokládaný stav v roce 2020.
Navržena je změna indikátoru s následujícím zněním Počet realizovaných opatření
na přípravu vysokorychlostní tratě Praha - Drážďany se zastávkou v Ústí nad Labem
a lépe vyspecifikovat jeho metodiku.

3.2.1 Výsledková doporučení




Cíl 2.2.: Optimalizovat dopravní systém města, posílit multimodální mobilitu
o Indikátor č. 23 „Objem prostředků města použitých k optimalizaci dopravního
systému“ navržen k vyřazení, jelikož u něj nejsou nastaveny výchozí
ani cílové hodnoty a nepodařilo se zajistit hodnoty za rok 2016. Současně tento
indikátor nemá dostatečnou vypovídací schopnost.
Cíl 2.4: Aktivně se zapojovat do přípravy vysokorychlostní tratě Praha - Drážďany
se zastávkou v Ústí nad Labem
o Návrh na úpravu metodiky výpočtu indikátoru č. 28 „% realizovaných opatření“
s následujícím zněním Počet realizovaných opatření na přípravu
vysokorychlostní tratě Praha - Drážďany se zastávkou v Ústí nad Labem.
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3.3

PILÍŘ 3: LIDSKÉ ZDROJE, ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Pro Pilíř 3: Lidské zdroje, školství a sociální záležitosti, který obsahuje celkem 6 cílů, bylo
navrženo 21 indikátorů, z nichž 6 nebylo možné vyhodnotit (viz příslušný text k indikátorům).
Cíl 3.1: Zlepšit podmínky pro zaměstnanost a podnikání (včetně sociálního podnikání)
V rámci cíle 3.1 Zlepšit podmínky pro zaměstnanost a podnikání (včetně sociálního podnikání)
by měly být sledovány tři ukazatele. Ve skutečnosti však lze sledovat pouze dva, pro indikátor
počet znevýhodněných osob zaměstnaných v sociální ekonomice podporované městem
neexistuje Karta indikátoru, kterou je třeba dopracovat.
Obrázek č. 9: Indikátory cíle 3.1
Optimální směr: ↑

Optimální směr: ↓
100
90

82,28

82,28

80
70
60
50
40
30
20

12

7

10
0

Počet nezaměstnanosti znevýhodněných skupin
(počet osobv tis.)
↓
POKLES

Podíl ploch připravených k podnikání (ha)

=
STEJNÁ ÚROVEŇ

Počáteční stav

Stav v roce 2016

Cílem každého města je zajistit atraktivitu města pro investory. Město proto zajistí rozvoj
nových podnikatelských zón a regeneraci stávajících zón, přeměnu brownfields
na podnikatelské zóny. Zajistí následnou péči o investory. Úspěšnost města v této oblasti měří
indikátor podíl ploch připravených k podnikání, tj. rozlohy zastavitelných ploch určených k
výrobě dle aktuálního územního plánu, které jsou určeny pro podnikání v různých funkčních
plochách. Plocha připravená k podnikání v roce 2016 činila 82,28 ha. U indikátoru
nedošlo ke změně oproti výchozímu stavu. Indikátor je v daném případě neměnný, neboť
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velikost zastavitelných ploch se mění s novým nebo se změnou územního plánu. Příslušný
indikátor se optikou sledování nepovedlo naplnit.
Město Ústí nad Labem se snaží řešit problémy chudoby a sociálního vyloučení. V roce
2016 evidovala Krajská pobočka Úřadu práce v Ústí nad Labem 7 312 uchazečů o zaměstnání
spadajících do znevýhodněných skupin na trhu práce. Z celkového počtu bylo evidováno
123 absolventů, 670 osob se zdravotním postižením, 1 738 uchazečů o zaměstnání ve věku
nad 50 let, 3 060 uchazečů o zaměstnání bez vzdělání nebo se základním vzděláním ale také
1 721 vyučených uchazečů. Z grafického znázornění ukazatele je patrné, že v minulém roce
došlo k rapidnímu poklesu počtu osob patřících k znevýhodněným na trhu práce. U
tohoto indikátoru došlo ke změně výpočtu (tj. počet nezaměstnaných znevýhodněných skupin),
tuto změnu je třeba provést i v Kartě indikátoru.
Pro počet znevýhodněných osob zaměstnaných v sociální ekonomice podporované
městem, který je jedním z indikátorů, nebyla zpracována Karta indikátoru, a proto nebylo
možné provést vyhodnocení. Je tedy doporučeno dopracovat Kartu indikátoru a doplnit
výchozí, současné a cílové hodnoty indikátoru.
Naplňování tohoto cíle za minulý rok tedy nelze zhodnotit.
Cíl 3.2: Zlepšit podmínky pro školství, celoživotní a mimoškolní vzdělávání
Hlavními problémy, se kterými se potýká oblast školství, jsou nárůst předčasného ukončování
školní docházky, nízká vzdělanost obyvatel a vysoká migrace obyvatelstva
s terciárním vzděláním. Stěžejním úkolem je proto zlepšit podmínky pro vzdělávání
a školství, zmenšit podíl žáků předčasně ukončujících školní docházku, propagace
technických oborů, zatraktivnění prostředí pro osoby s vysokoškolským vzděláním a zlepšit
podmínky pro uplatnitelnost absolventů.
Obrázek č. 10: Indikátory cíle 3.2
Optimální směr: ↓
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Jedním z cílů města je zajistit dostatek volných kapacit v mateřských školách v každé městské
části, neboť nabídka a poptávka se může v jednotlivých částech města lišit. Podle informací
od Odboru městských organizací a školství města Ústí nad Labem nebyla v roce 2016
odmítnuta žádná žádost o přijetí dítěte do mateřské školy. Sledovaný ukazatel
tak lze označit za zcela naplněný.
Druhý stanovený ukazatel sleduje počet dětí, které skončily pouze u základního vzdělání
nebo zahájily, ale nedokončily další stupeň vzdělání (střední školu nebo učiliště). Hlavním
cílem je zamezit předčasnému ukončování školní docházky a intenzivně s dětmi pracovat.
Město je zapojeno do mezinárodního projektu PREVENT, kde je jednou z hlavních priorit
komunikace s rodiči, kteří jsou klíčovými hráči při motivaci dětí k rozšiřování vzdělání. K datu
31. 12. 2016 evidoval Úřad práce 117 mladistvých, což je o 9 více, než bylo evidováno v roce
2014 (počáteční stav). V této oblasti se tak zatím nedaří naplňovat sestupný trend indikátoru.
Vzdělání je nástroj rozvoje lidské osobnosti, odraz ke kariérnímu životu a pomocník
k dosažení určité životní úrovně. Cílem každého města je podporovat vzdělávání jako takové,
a to zajištěním objemu finančních prostředků pro ZŠ. V roce 2016 vyčlenilo město Ústí nad
Labem 129 206 440 Kč do oblasti školství. Sledovaný indikátor Objem prostředků
z rozpočtu na školství (v %) nelze určit z důvodu chybějící porovnávané hodnoty,
z níž by bylo možné vyjádřit sledovanou hodnotu indikátoru v procentech. Vzhledem
k tomu, že výchozí (2,1 %) i předpokládaná hodnota (3 %) byla stanovena, je doporučeno
provést úpravu Karty indikátoru tak, aby byl výpočet jasný a snadno proveditelný.
Z výše uvedeného vyplývá, že není možné určit naplňování cíle.

Cíl 3.3: Udržet a rozvíjet kvalitní síť sociálních služeb a ostatních služeb v rámci
komunitního plánování
Město si v rámci tohoto cíle stanovilo společně s realizátory sociálních služeb rozvíjet služby
komunitního charakteru, zvyšovat odbornost poskytovaných služeb s prvky moderní sociální
práce, rozvíjet meziresortní spolupráci odborníků atd. Pro plnění těchto dílčích cílů si stanovilo
4 indikátory, z toho 2 finančního charakteru.
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Obrázek č. 11: Indikátory cíle 3.3
Optimální směr: ↑
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Prvním indikátorem je procento splnění cílů a opatření Komunitního plánu sociálních
služeb. Optimálním cílem indikátoru je zajistit realizaci výstupů stanovených ve Střednědobém
plánu rozvoje sociálních služeb a akčních plánech na jednotlivé roky. Ideálním stavem je
realizace projektových záměrů zařazených v akčních plánech jednotlivých let. Při vyhodnocení
indikátoru se vycházelo z Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok
2016, který byl vyhodnocen celkovým naplněním 47,5 %. Vydefinováno bylo celkem 101
cílů, z toho 36 cílů sociální péče a 65 cílů sociální prevence. Na základě evaluace plnění cílů
bylo splněno 19 cílů, částečně splněno 24 cílů, nesplněno bylo 58 cílů. V této oblasti se zatím
daří naplňovat vzestupný trend indikátoru.
Dalším nastaveným indikátorem je objem prostředků města z vnějších zdrojů na sociální
oblast. Dle zjištěných informací od Odboru kultury, sportu a sociálních služeb města Ústí nad
Labem nezískává město žádné prostředky na sociální služby z vnějších zdrojů. Z tohoto
důvodu je navrženo indikátor prozatím vyřadit.
Naproti tomu z rozpočtu města bylo dle informací od Odboru kultury, sportu a sociálních služeb
vydáno na sociální oblast 0,7 % v roce 2016, což představuje značný pokles oproti výchozí
hodnotě, která činila cca 3 %, což je nežádoucí stav.
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Posledním indikátorem byl stanoven Program aktivní politiky města. Odbor kultury, sportu
a sociálních služeb poskytl informace, že v letech 2014–2016 v rozpočtu evidoval v rámci
Programu aktivní politiky (PAP) finanční prostředky na Program rozvoj lidských zdrojů, trhu
práce a sociálních služeb (RLZ), který ale v těchto letech nebyl realizován. Na návrh vedení
města již od roku 2017 tuto položku v rozpočtu neevidují. Tento indikátor je tedy navržen
k vyřazení.
Z výše uvedeného vyplývá, že není možné určit naplňování cíle.
Cíl 3.4: Vytvářet podmínky pro sociální bydlení
V rámci cíle 3.4 by mělo dojít k vytvoření podmínek pro sociální bydlení.
Obrázek č. 12: Indikátory cíle 3.4
Optimální směr: ↑

Optimální směr: ANO

50
45

39

40
35
30
25
20

13

15
10
5

NE

0

X

0
Počet sociálních bytů (počet)

Vytvoření koncepce sociálního bydlení (ano/ne)

↑
RŮST

Počáteční stav

JINÁ PERIODICITA

Stav v roce 2016

Předpokládaný stav (2020)

Počet sociálních bytů, který je jedním z indikátorů, čítal v minulém roce dle informací
od Odboru kultury, sportu a sociálních služeb 13 bytových jednotek bytového fondu města.
Oproti výchozímu stavu (rok 2014), který byl nulový, se jedná o významný nárůst.

Druhým indikátorem je vytvoření koncepce sociálního bydlení Ústí nad Labem, která je
potřeba vzhledem k relativně velkému počtu sociálně vyloučených lokalit (a osob) ve městě
a která určí jasnou strategii města v této problematice a vytvoří minimální síť dostupného
bydlení. Město ji aktuálně nemá zpracovanou, ale připravuje se. Indikátor tak prozatím
zůstává nenaplněn.
Cíl 3.4 tak lze na základě výše uvedeného hodnotit jako částečně plněný.
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Cíl 3.5: Zvýšit bezpečnost a posílit prevenci kriminality
Pro cíl zacílený na zvýšení bezpečnosti a posílení prevence kriminality bylo stanoveno
6 indikátorů.
Obrázek č. 13: Indikátory cíle 3.5
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Prvním ukazatelem je objem prostředků z rozpočtu na bezpečnost, jelikož investice
do prevence kriminality a celkově zajištění bezpečnosti, snižování pravděpodobnosti páchání
trestných činů, jsou pro zvýšení kvality života ve městě stěžejní. Objem prostředků z rozpočtu
na bezpečnost činil v roce 2016 cca 5,7 %, což představuje výrazný nárůst oproti výchozímu
stavu a dokonce tento podíl převyšuje předpokládanou hodnotu v roce 2020 (tj. 5 %). Indikátor
se taky daří naplňovat.
Dalším z indikátorů je výše získané podpory z vnějších dotačních zdrojů do oblasti
prevence kriminality. V roce 2016 se podařilo získat celkem 1 268 950 Kč z vnějších zdrojů,
což je zvýšení oproti výchozímu stavu, tj. 952 000 Kč. Indikátor se tak daří naplňovat.
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V rámci tohoto ukazatele byl a nadále bude sledován absolutní počet přestupků v kategorii
majetek, občanské soužití a veřejný pořádek. Na základě dat poskytnutých Městskou policií
Ústí nad Labem bylo v roce 2016 provedeno na území města 2 788 přestupků, z toho 399
v kategorii majetek, 188 přestupků v oblasti občanského soužití a 2 201 přestupků týkající se
veřejného pořádku. V grafickém znázornění sledovaného indikátoru byl v roce 2016
zaznamenán pokles počtu sledovaných přestupků. Indikátor se tak daří naplňovat.
Jedním z nejzásadnějších problémů v boji s kriminalitou je trestná činnost mládeže. Ústecká
městská policie evidovala v roce 2016 o 1,85 % více mladistvých a nezletilých v trestním
řízení než předchozím roce. Toto zjištění je negativní, jelikož optimální směr indikátoru má
být sestupný. Je tedy třeba posílit spolupráci mezi jednotlivými institucemi, jejímž cílem bude
omezení společensky nežádoucích projevů u dětí.
Ústí nad Labem dosahuje v Indexu kriminality ve srovnání s podobně velkými městy
v Česku relativně vyšších hodnot. (Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020, Karta
indikátoru č. 50). Indikátor sleduje absolutní počet trestných činů, kam se zahrnuje násilná
trestná činnost, majetkové trestné činy, mravnostní trestná činnost, hospodářská trestná
činnost a ostatní trestná činnost. V roce 2016 dosáhl index kriminality hodnoty
265,8 %. V porovnání s výchozí hodnotou 385,2 % se jedná o výrazný pokles, který je
žádoucí.
Posledním indikátorem pro tento cíl je pocit bezpečí občanů, který je zjišťován
prostřednictvím dotazníkového šetření – průzkumu spokojenosti. Tento indikátor není možné
vyhodnotit, jelikož dotazníkové šetření bude realizováno až v dalších letech. Indikátor
může být v budoucích letech sledován prostřednictvím výsledků Pocitové mapy, kam občané
města zaznamenávají pocity z konkrétních míst ve městě.
Vzhledem k výše uvedenému lze cíl označit za naplňovaný.
Cíl 3.6: Aktivní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a se sociálně
vyloučenými lokalitami
Cíl 3.6 je zaměřen na prevenci a eliminaci sociálního a prostorového vyloučení. Výsledky
opatření tohoto cíle jsou měřeny prostřednictvím 3 indikátorů, a to Počtem příjemců dávek
v hmotné nouzi, Počtem realizovaných programů a projektů v daném roce a Mírou
dlouhodobé nezaměstnanosti.
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Obrázek č. 14: Indikátory cíle 3.6
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Míru dlouhodobé nezaměstnanosti nebylo možné vyhodnotit, jelikož Úřad práce ČR
s jednotkou pracovní síly, která se používala k výpočtu tohoto indikátoru, již několik let
nepracuje. Indikátor tak byl nahrazen podílem dlouhodobě nezaměstnaných, který je
spočten jako počet dlouhodobě nezaměstnaných dělený počtem nezaměstnaných celkem
a násoben stem. Výsledná hodnota za rok 2016 činí 51,6 %. Vzhledem k realizované změně
indikátoru je třeba provést úpravu Karty indikátoru.
Míra nezaměstnanosti silně koreluje s podílem příjemců dávek sociální potřebnosti
na ekonomicky aktivní populaci. V rámci tohoto ukazatele byl zjišťován od Úřadu práce ČR,
Krajské pobočky v Ústí nad Labem (dále jen „ÚP“) absolutní počet příjemců finančních
příspěvků zahrnujících příspěvek na živobytí, doplatek bydlení a mimořádnou okamžitou
pomoc za okres Ústí nad Labem, jelikož ÚP sleduje zmíněný ukazatel za úroveň okresů.
V roce 2016 obdrželo celkem 66 721 příjemců dávky v hmotné nouzi, z toho
43 992 příspěvek na bydlení, 22 131 doplatek na bydlení a 598 mimořádnou okamžitou
pomoc. Z grafického znázornění sledovaného ukazatele je patrný pokles počtu příjemců
dávek v hmotné nouzi v okrese Ústí nad Labem za rok 2016, což odpovídá nastavenému
optimálnímu směru indikátoru.
Počet realizovaných programů a projektů v roce 2016 vyjadřuje reálně podpořené dotační
tituly za jednotlivé sociální oblasti. Odbor kultury, sportu a sociálních služeb poskytl oddělení
koncepcí přehled dotací poskytnutých městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby
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blízké službám sociálním v roce 2016 za jednotlivé oblasti sociální péče. Z poskytnutého
seznamu, který je dostupný i na oficiálním webu města, bylo zjištěno, že v minulém roce bylo
reálně podpořeno 84 projektů za jednotlivé sociální oblasti. Nejvíce projektů, celkem
19 bylo podpořeno za oblast péče o zdravotně postižené občany, 11 projektů pak v oblasti
péče o děti, mládež a rodinu a stejný počet také v oblasti péče a podpory rodiny. Oproti
počátečnímu stavu ukazatele, 70 podpořených projektů v roce 2014, počet podpořených
dotačních titulů v roce 2016 vzrostl. Indikátor se tak daří naplňovat.
Naplňování cíle je úspěšné vzhledem k výše uvedenému zdárnému plnění indikátorů.

3.3.1 Výsledková doporučení




Cíl 3.1: Zlepšit podmínky pro zaměstnanost a podnikání (včetně sociálního
podnikání)
o U indikátoru č. 29 „Míra nezaměstnanosti znevýhodněných skupin“ provést
úpravu metodiky výpočtu indikátoru, jelikož je chybně nastaven název
neodpovídající měrné jednotce. Měrnou jednotkou je počet osob. Indikátor
by měl být přejmenován na „počet nezaměstnaných znevýhodněných skupin“.
o K indikátoru č. 31 „Počet znevýhodněných osob zaměstnaných v sociální
ekonomice podporované městem“ chybí Karta indikátoru, které je potřeba
dopracovat a následně vyhodnotit indikátor.
Cíl 3.6: Aktivní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a se sociálně
vyloučenými lokalitami
o U indikátoru č. 49 „Počet dlouhodobě nezaměstnaných v Ústí nad Labem“ došlo
ke změně metodiky výpočtu, je tedy třeba provést úpravu metodiky výpočtu
v Kartě indikátoru, aby v dalších letech mohlo být provedeno porovnání
dosažených hodnot. Indikátor bude pozměněn z „Míry dlouhodobé
nezaměstnanosti“ na „podíl dlouhodobě nezaměstnaných“, který je spočten
jako počet dlouhodobě nezaměstnaných dělený počtem nezaměstnaných
celkem a násoben stem.
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3.4

PILÍŘ 4: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pilíř 4: Životní prostředí je složen z 6 cílů, pro něž bylo stanoveno celkem 10 indikátorů.
U 3 indikátorů nebylo provedeno vyhodnocení. Důvodem byla absence jedné Karty indikátoru,
jiná periodicita měření a u posledního indikátorů se jednalo o nemožnost porovnání z důvodu
nenastavení výchozí hodnoty a předpokládaného stavu v roce 2020.

Poznámka:
U sledovaných indikátorů je nutné vnímat jejich plnění městem Ústí nad Labem – Odborem
životního prostředí, rozsahem právních možností a limitů, kterými město v dané oblasti
disponuje. Proto nelze spravedlivě vyžadovat od města Ústí nad Labem plnění sledovaných
indikátorů v celém rozsahu, zvláště v částech, jejíchž plnění závisí na dobrovolnosti občanů a
právních osob.

Cíl 4.1: Zvyšovat kvalitu ovzduší a zlepšit systém hospodaření s energiemi
Jedním ze stanovených cílů města je zvyšování kvality ovzduší a zlepšení systému
hospodaření s energiemi. V rámci cíle jsou realizována opatření na snížení energetické zátěže
budov v majetku města a snížení nákladů na jejich provoz. Cílem města je tedy snížení
spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov,
včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov.
Pro tento cíl si město stanovilo 4 indikátory.
Obrázek č. 15: Indikátory cíle 4.1
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První indikátor ukazuje spotřebu energií ve veřejných budovách v majetku města, který je
vypočten z informací o spotřebě energie spojené s typickým užíváním budov (osvětlení,
vytápění a spotřeba teplé vody) poskytnutých od Odboru hospodářské správy. Spotřeba
energie ve veřejných budovách činila v roce 2016 cca 0,12 GJ/m3. Z uvedeného grafického
znázornění je viditelný mírný nárůst spotřeby energie oproti počátečnímu stavu,
který činil 0,11 GJ/m3 . Indikátor tedy není naplněn, jelikož žádoucí optimální směr byl
klesající. Tento indikátor je vhodné přeformulovat, a to následovně: Spotřeba energií
ve veřejných budovách.
Vysoké znečištění ovzduší patří dlouhodobě mezi největší problémy Ústí nad Labem
(Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020, Karta indikátoru č. 52). V zájmu města
je proto omezení překročení vybraných znečišťujících látek (PM10, NO2, SO2),
a to ve spolupráci s hlavními znečišťovali ve městě a v blízkém okolí. V roce
2016 zaznamenal ČHMÚ celkem 65 jednotlivých případů předkročených imisních limitů,
což je o 33 případů méně oproti počátečnímu stavu. Sledovaný indikátor měl tedy prozatím
klesající tendenci.
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Indikátor Ekologická stopa nabyl v roce 2016 hodnoty 40,38 Gha/osobu, avšak nelze
vyhodnotit stav indikátoru z důvodu absence počátečního a předpokládaného stavu.
Je vhodné dopočítat výchozí stav a stanovit předpokládaný stav v roce 2020.
Pro indikátor monitorující objem prostředků z rozpočtu na energie (celkové náklady) nebyla
sledována žádná data (ani pro jeden sledovaný rok), z důvodu absence Karty indikátoru,
kterou je tedy třeba dopracovat.
Naplňování cíle nelze zhodnotit vzhledem k nedostatečným datům pro vyhodnocení
indikátorů.
Cíl 4.2: Iniciovat opatření vedoucí k ochraně vod
Kvalita čištění splaškové vody zásadně přispívá ke kvalitě života obyvatel. Zbavuje domácnosti
o splaškovou vodu a zvyšuje kvalitu povrchových i podzemních vod.
Obrázek č. 16: Indikátory cíle 4.2
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Město mělo na počátku realizace Strategie 86 tisíc nově odkanalizovaných obyvatel, v roce
2016 bylo nově odkanalizováno 80 tisíc obyvatel, čímž nebyl indikátor naplněn, jelikož
u něj byl stanoven rostoucí optimální směr.
Vodní toky Labe a Bílina patří v republikovém srovnání mezi ty nejvíce znečištěné,
a to zejména vzhledem k vypouštění znečištění z místních chemických provozů (Strategie
rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020, Karta indikátoru č. 55). Na základě vybraných
ukazatelů (koncentrace P) bylo sledováno znečištění vodních toků ve městě v roce
2016 - zdrojová data poskytl Odbor životního prostředí. Znečištění vodních toků Bíliny
a Labe činilo v minulém roce 0,881 mg/l, což vypovídá o snížení vypouštěného znečištění
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vodních toků, které je žádoucí. U tohoto indikátoru je navržena úprava jeho názvu, a to
následovně „Koncentrace fosforu ve vodních tocích“.
Cíl 4.2 lze označit za částečně plněný.
Cíl 4.3: Zlepšit protipovodňovou ochranu a řešit další přírodní rizika při respektování
environmentálních limitů a hodnot
Pro efektivní ochranu před povodněmi je třeba vycházet primárně z opatření v krajině,
které zvyšují přirozenou akumulaci a retenci vody v území návazně z technických opatření
k ovlivnění povodňových průtoků.
Obrázek č. 17: Indikátory cíle 4.3
Optimální směr: ↑
6

5

5
4
3
2
1

0

0
Počet opatření na eliminaci environmentálních rizik s dopadem na město Ústí nad Labem (počet)

↑
RŮST

Počáteční stav

Stav v roce 2016

K předmětným opatřením patří například stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů,
které bezprostředně nebo v krátkém časovém horizontu svými negativními projevy
a následky ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále
monitoring zaměřený na kontrolu účinností nápravných opatření (Strategie rozvoje města Ústí
nad Labem 2015-2020, Karta indikátoru č. 56). Dle Odboru životního prostředí města Ústí nad
Labem proběhly v roce 2016 dvě inspekční činnosti stavu sesuvu Skalní řícení
na p. p. č. 3456/7, jednou údržba bariér a dvakrát byl proveden monitoring řícení Vaňov
Čertovka. Z uvedeného je patrný růst počtu opatření na eliminaci environmentálních rizik
a cíl je tímto naplňován.
Cíl 4.4: Odstraňovat ekologické zátěže a omezovat rizika s nimi spojená (regenerace
brownfields)
Přetrvávajícím problémem v oblasti životního prostředí ve městě jsou ekologické zátěže,
kterými je myšlena závažná kontaminace horninového prostředí, podzemních
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nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami
v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, polychlorované bifenyly,
chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.) Cílem města jsou sanační zásahy jak
pasivní (konzervace starých ekologických zátěží na místě, nevýhodou je omezené využití
pozemků), tak aktivní (odstranění kontaminovaných zemin a jejich další dekontaminace mimo
lokalitu, čerpání znečištěných podzemních vod). Úspěchy města v této oblasti nelze
zhodnotit, jelikož počet starých zátěží území a kontaminovaných míst, který byl zvolen
jako indikátor tohoto cíle, bude sledován k 31. 12. 2017.
Dle výše uvedeného nelze vyhodnotit naplňování cíle 4.4.
Cíl 4.5: Zlepšit nakládání s odpady
Dalším z cílů Strategického plánu je zajistit efektivní odpadové hospodářství a využít odpad
jako ekonomickou činnost a zároveň podpořit ekologickou výchovu a osvětu.
Obrázek č. 18: Indikátor cíle 4.5
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Za rok 2016 činil podíl oddělených sbíraných složek z celkového sesbíraného
komunálního odpadu vyprodukovaného na území města 14,06 %, což je více než
se předpokládá v roce 2020. Indikátor tak je zcela splněn, tj. cíl se daří naplňovat.
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Cíl 4.6: Využít potenciálu krajinných prvků na území města a podporovat
environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu
V tomto cíli si město vytklo zajištění funkčních systémů sídelní zeleně, podílení
se na ochraně krajinného a přírodního potenciálu rekreační oblasti jezera Milada, zlepšování
kvality veřejných prostorů a propagaci a podporu různých forem environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty (EVVO) a programu Místní agendy 21.
Obrázek č. 19: Indikátor cíle 4.6
Optimální směr: ↑
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Pro měření zdarů naplňování tohoto cíle byl stanoven jeden indikátor, a to výdaje
na ochranu životního prostředí a na EVVO. V rámci rozpočtu města byla Odboru životního
prostředí vyčleněna částka 288 000 Kč, která v roce 2016 byla poskytnuta na ochranu
životního prostředí. Z výše uvedené částky byl financován např. projekt:





„Směsný není směšný“ (38 250 Kč),
odchyt přemnožených holubů (36 300 Kč),
plošná deratizace kanalizační sítě (150 000 Kč),
ošetření památných stromů (31 920 Kč) a další.

Tato částka byla výrazně nižší než počáteční částka. Nicméně indikátor je ovlivněn
povodněmi v roce 2012 - počáteční stav byl měřen v tomto roce.
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Dle vyhodnocení indikátoru není cíl naplňován, nicméně se nejedná o vhodně navržený
indikátor, který by vypovídal o plnění dílčích cílů tohoto cíle. Bylo by vhodné nahradit tento
indikátor jinými indikátory s vyšší vypovídací schopností. Například se může jednat o:
 Počet akcí a kampaní realizovaných na podporu environmentální výchovy, vzdělávání
a osvěty (EVVO) (počet);
 Plocha revitalizovaných veřejných prostranství ve městě (m2) – tento indikátor je
nastaven ve Strategii, nicméně má pětiletou periodicitu.

3.4.1 Výsledková doporučení






Cíl 4.1: Zvyšovat kvalitu ovzduší a zlepšit systém hospodaření s energiemi
o Indikátor č. 50 „Snížení spotřeby energií ve veřejných budovách“ je vhodné
přeformulovat následovně: Spotřeba energií ve veřejných budovách.
o Je třeba dopracovat Kartu indikátoru č. 51 “Objem prostředků z rozpočtu
na energie“ a dopočítat výchozí stav indikátoru č. 50 „Snížení spotřeby energií
ve veřejných budovách“ a stanovit i předpokládaný stav v roce 2020.
Cíl 4.2: Iniciovat opatření vedoucí k ochraně vod
o U indikátoru č. 55 “Snížení vypouštěného znečištění“ je vhodné provést úpravu
názvu indikátoru „Koncentrace fosforu ve vodních tocích“.
Cíl 4.6: Využít potenciálu krajinných prvků na území města a podporovat
environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu
o U indikátoru č. 59 „Výdaje na ochranu životního prostředí a na EVVO“
vyjadřující výdaje na ochranu životního prostředí a na EVVO by bylo vhodné
upravit výchozí stav (resp. rok výchozího stavu), jelikož ten je výrazně ovlivněn
vnějším faktorem (povodněmi v roce 2012).
o Vyjma indikátoru finančního rázu (indikátor č. 59 „Výdaje na ochranu životního
prostředí a na EVVO“) by bylo vhodné přidat indikátory s vyšší vypovídací
schopností. Například se může jednat o dva níže uvedené indikátory:
 Počet akcí a kampaní realizovaných na podporu environmentální
výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) (počet);
 Plocha revitalizovaných veřejných prostranství ve městě (m2).
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3.5

PILÍŘ 5: KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH

Pilíř 5: Kultura, sport a cestovní ruch se skládá z 5 cílů, pro které bylo stanoveno celkem
16 indikátorů. Z těchto nastavených indikátorů se nepodařilo pouze u 2 zajistit data a provést
vyhodnocení, a to u indikátorů vázajících se k cíli 5.5: Podporovat sounáležitost občanů
s městem a jeho tradicemi, který tak nelze vyhodnotit.
Cíl 5.1: Zlepšit podmínky pro kulturní život ve městě
Pro sledování úspěchu naplňování cíle 5.1, který je zaměřen na zlepšení podmínek
pro kulturní život ve městě, bylo stanoveno celkem 6 indikátorů, z toho jeden finančního
charakteru.

Obrázek č. 20: Indikátory cíle 5.1
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Prvním z indikátorů je počet diváků v divadlech. V rámci tohoto indikátoru byla sledována roční
úhrnná návštěvnost činoherních souborů a divadelních scén sídlících v Ústí nad Labem.
Oddělení koncepcí požádalo o poskytnutí údajů ke sledované návštěvnosti následující
subjekty: Severočeské divadlo, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, Agenturu FOR,
Uměleckou agenturu Mladou Scénu a Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. Všechny
oslovené organizace až na Činoherní studio nám požadované údaje poskytly. Jak je zřejmé
z níže uvedeného grafického znázornění, úhrnná návštěvnost těchto činoherních soborů,
divadelních scén a organizací dosáhla v minulém roce 52 954 návštěvníků, přičemž
Severočeské divadlo navštívilo v minulém roce 37 808 návštěvníků, Kulturní středisko města
Ústí nad Labem pak 7 298 návštěvníků, Agenturu FOR 6 348 a Uměleckou agenturu Mladou
Scénu 1 500 návštěvníků. Z výše uvedeného grafu je tedy patné, že u sledovaného indikátoru
byl zaznamenán růst a sledovaný indikátor je tak zatím naplňován. U tohoto indikátoruje
vhodné provést přeformulování názvu na „Počet diváků vybraných divadel a činoherních
scén“.
Dále byl v rámci cíle sledován počet návštěvníků v muzeích a galeriích. Pro potřeby
evaluace byla sledována návštěvnost u Muzea města Ústí nad Labem a Galerie Emila Filly.
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Muzeum města Ústí nad Labem navštívilo v minulém roce 26 393 platících návštěvníků
a Galerie Emila Filly byla navštívena 5 192 návštěvníky. V roce 2016 navštívilo tyto dvě
organizace celkem 31 585 návštěvníků, což bylo více, než je předpokládaný stav v roce
2020, ve kterém byla nastavena návštěvnost minimálně 18 000 platících návštěvníků.
Třetí indikátor monitoruje kulturní akce s podporou města, zejména koncerty, festivaly, výstavy
nebo slavnosti (Strategie rozvoje města Ústí nad Labem, Karty indikátoru č. 62). Vyhodnocení
počtu finančně podpořených kulturních akcí bylo provedeno na základě informací od Odboru
kultury, sportu a sociálních služeb. V roce 2016 bylo realizováno na území města 110 těchto
akcí. Indikátor se tak daří naplňovat, jelikož počet podpořených kulturních akcí na území
města v roce 2016 převýšil i předpokládaný stav tohoto indikátoru v roce 2020.
Návštěvnost (měřena počtem fyzických návštěvníků) byla dále sledována i u knihoven v Ústí
nad Labem, a to u Severočeské vědecké knihovny, p. o., Vědecké knihovny UJEP, knihovny
Muzea města Ústí nad Labem, Lékařské knihovny Masarykovy nemocnice a knihovny
Národního památkového Ústavu. V minulém roce navštívilo výše uvedené knihovny,
realizovalo výpůjčku nebo vyhledalo jinou knihovnickou či informační službu celkem
274 843 fyzických návštěvníků, což značí pokles hodnoty indikátoru oproti výchozímu stavu
a výrazné oddálení se hranici předpokládaného stavu (2020), tj. pod 300 000 fyzických
návštěvníků. Indikátor tak prozatím není naplněn.
V rámci cíle byl hodnocen i počet evidenčních čísel sbírkových předmětů muzejní povahy
v muzeích. Monitorována byla změna v počtu evidenčních čísel sbírkových předmětů muzejní
povahy, který byl sledován v ročních úhrnech. Pro zjištění stavu sledovaného indikátoru
oslovilo oddělení koncepcí Muzeum města Ústí nad Labem a Collegium Bohemicum, o. p. s.
Potřebné údaje pro výpočet tohoto indikátoru získalo oddělení koncepcí pouze od Muzea
města. Muzeum města Ústí nad Labem „vlastnilo“ v minulém roce 202 426 evidenčních čísel
sbírkových předmětu muzejní povahy. I přes absenci údajů od Collegium Bohemicum je
z výše uvedeného grafu patrné, že počet evidenčních čísel sbírkových předmětů muzejní
povahy v muzeích v Ústí nad Labem v roce 2016 mírně vzrostl.
Výdaje na kulturu z rozpočtu města indikují, jaký význam přisuzuje město rozvoji kultury
ve městě. Živá kulturní scéna (tedy divadla, galerie, muzea, apod.) je důležitým faktorem
podporujícím sounáležitost občanů s městem a faktorem podporujícím pozitivní povědomí
o městě i potenciál cestovního ruchu. V roce 2016 bylo z rozpočtu města poskytnuto
na oblast kultury téměř 0,5 % z běžných výdajů města. Z uvedeného grafu je však patné,
že objem finančních prostředků do oblasti kultury oproti počátečnímu stavu klesl a indikátor
tedy prozatím není plněn.
Vzhledem k tomu, že hodnoty převážné většiny stanovených indikátoru se pohybují
stanoveným směrem, daří se tento cíl naplňovat. 3

3

Podotýkáme, že zpráva monitoruje realizaci aktivit a opatření k 31. 12. 2016, proto se v ní neobjevují realizované
záměry s vazbou a dopadem v roce 2017 či realizované v roce 2017.
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Cíl 5.2: Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity
V rámci cíle, který je zaměřen na zlepšování podmínek pro sport a volnočasové aktivity, byly
nastaveny 3 indikátory. Prvním z nich je Počet nově vybudovaných a zrekonstruovaných
sportovišť přístupných veřejnosti, který vyjadřuje přístup města k dlouhodobé podpoře
rozvoje sportovní infrastruktury. Do sportovní infrastruktury byly vyjma klasických sportovišť
a dětských hřišť započítány i školní tělocvičny, pokud jsou využitelné veřejností. Pro zjištění
stavu tohoto indikátoru požádalo oddělení koncepcí o poskytnutí údajů všechny Úřady
městských obvodů v Ústí nad Labem a Odbor městských organizací a školství. Požadované
informace byly neposkytnuty Úřadem městského obvodu Severní Terasa.
Obrázek č. 21: Indikátory cíle 5.2
Optimální směr: ↑
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Celkově se dle zaslaných informací v minulém roce zrekonstruovalo a nově vybudovalo
9 sportovišť na území města, nejvyšší počet (8 sportovišť) bylo vybudováno
či zrekonstruováno na území městského obvodu Neštěmice a na území městského obvodu
Město 1 sportoviště. U sledovaného indikátoru byl tak v minulém roce zaznamenán
požadovaný výrazný nárůst oproti počátečnímu stavu.
Dalším zvoleným indikátorem je počet sportovních a volnočasových akcí na základě informací
od Odboru kultury, sportu a sociálních služeb. Sportovní a volnočasové akce se vzhledem
k nabízenému programu a organizačnímu zajištění velmi často neobejdou bez podpory města.
Sledované jsou podpořené sportovní akce všech odvětví a volnočasové akce jiného
než převážně kulturního charakteru (jsou měřeny prostřednictvím samostatného indikátoru).
V roce 2016 se na území města konalo 77 sportovních a volnočasových akcí
podpořených městem, což bylo o sedm akcí více než je předpokládaný stav v roce 2020.
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Výdaje na sport z rozpočtu města indikují, jaký význam přisuzuje město rozvoji sportu
a volnočasových aktivit (Strategie rozvoje města Ústí nad Labem, Karty indikátoru č. 68).
Kvalitní sportovní infrastruktura a nabídka volnočasových aktivit je pro občany města důležitým
aspektem kvality života ve městě. Na grafickém znázornění sledovaného indikátoru je v roce
2016 zaznamenán nárůst prostředků z běžného rozpočtu města do oblasti sportu a
volnočasových aktivit, a to téměř o 1 %. Indikátor se tak daří naplňovat.
Všechny indikátory, které byly definovány k tomuto cíli, vykazují pozitivní trendy, a tak lze cíl
identifikovat jako naplňovaný.
Cíl 5.3: Zvýšit atraktivitu města a jeho přírodních a industriálních hodnot
Charakteristiky cestovního ruchu jsou v tomto oddíle hodnoceny pomocí 4 indikátorů. Jedním
ze základních ukazatelů návštěvnosti města je počet hostů v hromadných ubytovacích
zařízeních, který je evidován Českým statistickým úřadem. Trendem měřítka je vzestup počtu
návštěvníků, kteří v ubytovacích zařízeních ve městě stráví alespoň jednu noc.
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Obrázek č. 22: Indikátory cíle 5.3
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Dle zjištěných dat od Českého statistického úřadu bylo v roce 2016 v hromadných
ubytovacích zařízeních ve městě ubytováno 59 604 hostů, z toho 33 068 rezidentů (osob,
kteří žijí v dané zemi). Hodnoty indikátoru značí zřejmý strmý nárůst počtu hostů, dokonce
byl zaznamenán vyšší stav sledovaného měřítka v roce 2016, než je předpokládaný stav
v roce 2020. Indikátor tak lze označit za naplňovaný. Na výrazný nárůst počtu hostů
v ubytovacích zařízeních ve městě Ústí nad Labem mohlo mít mj. vliv konání většího počtu
nadregionálních akcí ve městě, který vyjadřuje jeden z dalších indikátorů, které byly stanoveny
pro měření naplňování tohoto cíle.
Úkolem města je zaštiťovat kulturní nebo sportovní akce nadregionálního významu,
a to zejména, které přispějí k přenocování účastníků a diváků dané akce ve městě
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Ústí nad Labem. Za nadregionální akce jsou považovány akce s mezinárodní účastí
či propagací sahající za hranice Ústeckého kraje.
V případě pořádaných závodů jsou zahrnuty akce, jejichž součástí je poměřování sil
v kategorii dospělých. Na základě získaných informací od Odboru kultury, sportu a sociálních
služeb proběhlo takovýchto akcí na území města v minulém roce celkem 28, z toho
15 kulturního a 13 sportovního rázu. Z grafického zpracování zjištěných dat vyplývá,
že v roce 2016 na území města Ústí nad Labem proběhl větší počet akcí, než je předpokládaný
počet na rok (9 ročně), což vypovídá o naplnění indikátoru.
Dalším z ukazatelů návštěvnosti města s nejvyšší vypovídající hodnotou je počet
návštěvníků významných turistických cílů ve městě, neboť prostřednictvím dominant,
symbolů a nejzajímavějších míst ve městě určuje atraktivitu lokality. Významné turistické cíle
navštívilo v minulém roce celkem 242 862 osob, tj. vyšší počet návštěvníků než je
předpokládán v roce 2020, a to i navzdory skutečnosti, že do indikátoru nebyla započítána
návštěvnost hradu Střekov, u kterého se nepodařilo data zajistit. Do indikátoru byly v roce
2016 započítány následující organizace či turistické cíle: Kostel sv. Floriana,
ZOO Ústí nad Labem, Areál Větruše a Muzeum města Ústí nad Labem. Nejvyšší počet
návštěvníků evidovala ZOO.
Cílem města je zvyšovat počet certifikovaných subjektů a míst cestovního ruchu a dále
zvyšovat jejich kvalitu, což se v minulém roce podařilo. Z předaných dat od oddělení
cestovního ruchu je patrné, že v roce 2016 bylo evidováno 18 certifikovaných subjektů a míst
cestovního ruchu, tj. o 2 více než v roce 2014 (počáteční stav). Certifikované subjekty
a místa cestovního ruchu byla evidována v certifikacích Cyklisté vítáni, Czech Specials
a Hotelstars.
Na základě výše uvedených vyhodnocení indikátorů lze cíl 5.3 označit za naplňovaný.
Cíl 5.4: Oživení řeky Labe
Řeka Labe by se do budoucna měla stát středem kulturního a sportovního života ve městě,
stejně jako je tomu například v Drážďanech (Strategie rozvoje města Ústí nad Labem, Karty
indikátoru č. 73). Město Ústí nad Labem již v roce 2016 vyvinulo aktivitu za účelem oživení
městských nábřeží.
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Obrázek č. 23: Indikátor cíle 5.4
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Z grafu je patrné, že město v roce 2016 zrealizovalo celkem 9 nových projektů
a jednorázových akcí vázaných na řeku a její břehy. Projekty byly investičního charakteru
i charakteru pravidelně pořádaných akcí4 či nových jednorázových akcí vázaných na řeku
a její břehy. Sledovaný indikátor a tím i cíl je téměř naplněn.
Cíl 5.5: Podporovat sounáležitost občanů s městem a jeho tradicemi
Město Ústí nad Labem se dlouhodobě potýká s nízkou úrovní patriotismu či sounáležitostí
s městem (Strategie rozvoje města Ústí nad Labem, Karta indikátoru č. 74). Ačkoliv se jedná
o dlouhodobý proces, město se snaží podpořit participaci obyvatel a sounáležitost
občanů s městem a jeho tradicemi prostřednictvím pořádání různorodých komunitních
aktivit (či jejich podporou), které jsou indikátorem tohoto cíle. Ohledně tohoto indikátoru byla
zaslána žádost na Odbor kultury, sportu a sociálních služeb a Odbor strategického rozvoje
oddělení cestovního ruchu, od nichž byla získána rozdílná data. Dle Odboru strategického
rozvoje se v minulém roce na území města realizovalo celkem 69 akcí výše uvedeného
charakteru. Jedná se o akce, aktivity (vč. publikační činnosti) a projekty týkající
se významných ústeckých lokalit a osobností, tradičních značek a historických událostí města,
dále pak o kulturní a sportovní akce spojené s konkrétním významným místem ve městě.
Dle informací od Odboru kultury, sportu a sociálních služeb bylo realizováno celkem 46 akcí,
z toho 20 kulturních a 26 sportovních. Vzhledem k nepřesnému pojmovému stanovení
otázky v Kartě indikátoru je nutné provést úpravu Karty indikátoru, a to i ve prospěch
metodiky výpočtu indikátoru. Grafické znázornění tohoto indikátoru není možně vyjádřit
z důvodu absence počátečního a předpokládaného stavu v příslušné Kartě indikátoru.

4

Do měřítka započítávány jednou
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Z téhož důvodu nelze posoudit, zda se situace v této oblasti zlepšuje, stagnuje
či zhoršuje.
Město Ústí nad Labem se snaží zlepšovat podmínky pro sounáležitost obyvatel s městem
a spokojenost občanů s životem ve městě. Spokojenost občanů je měřena komplexním
ukazatelem, který hodnotí všechny stránky kvality života ve městě. V počátku realizace bylo
63 % obyvatel spokojeno se životem ve městě Ústí nad Labem a 33 % obyvatel mělo pocit,
že se podílí na životě ve městě Ústí nad Labem. Vzhledem k tomu, že šetření, kterým je
spokojenost občanů zjišťována, nebylo subjekty předpokládanými v příslušné Kartě
indikátoru v roce 2016 realizováno, nelze provést vyhodnocení tohoto indikátoru, tj.
naplňování tohoto cíle.

3.5.1 Výsledková doporučení




Cíl 5.1: Zlepšit podmínky pro kulturní život ve městě
o U indikátoru č. 60 „Počet diváků v divadlech a hodnocení dle metodiky“ provést
úpravu formulace cíle následovně „Počet diváků vybraných divadel
a činoherních scén“.
Cíl 5.5: Podporovat sounáležitost občanů s městem a jeho tradicemi
o V případě indikátoru č. 75 „Spokojenost občanů se životem ve městě (TIMUR)“
je třeba důsledně dohlížet na realizaci šetření.
o Vzhledem ke skutečnosti, že se OKSS podařilo vyčíslit indikátor č. 74 „Počet
aktivit k podpoře sounáležitosti občanů s městem a jeho tradicemi“ za rok 2016,
je možné stanovit dle jejich metodiky i výchozí stav a předpokládaný stav v roce
2020 a současně upravit Kartu indikátoru, aby mohl být indikátor vyhodnocován
v dalších letech. Současně je třeba lépe v Kartě indikátoru vydefinovat metodiku
měření, jelikož není jasně stanovena.
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4 ZÁVĚR
Na základě vyhodnocení 75 indikátorů stanovených k jednotlivým 27 cílům návrhové části
Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020, resp. 65 indikátorů, ke kterým byla
získána data, byla identifikována následující doporučení:




Zpracovat Karty indikátorů, které chybí, tj. k indikátorům č. 9 „Provozní saldo“,
č. 31 „Počet znevýhodněných osob zaměstnaných v sociální ekonomice podporované
městem“ a č. 51 „Objem prostředků z rozpočtu na energie“ (celkové náklady).
Upravit indikátorovou soustavu, a to následovně:
1. U všech indikátorů stanovit předpokládaný stav v roce 2020 a výchozí stav;
2. U všech indikátorů definovat optimální směr;
3. Přeformulovat názvy indikátory:
 č. 50 „Spotřeba energií ve veřejných budovách“;
 č. 14 „Kategorie kvality MA 21 C“;
 č. 16 „Vývoj počtu nezaměstnaných k počtu ekonomicky aktivních
obyvatel“;
 č. 17 „Vývoj počtu ekonomických subjektů a jejich struktury“;
 č. 55 „Koncentrace P ve vodních tocích“.
4. Vyřadit indikátory:
 č. 37 „Objem prostředků města z vnějších zdrojů na sociální oblast“
důvodem je, že OKSS nezískává prostředky na sociální služby vnějších
zdrojů
 č. 38 „Program aktivní politiky města“ – důvodem je, že v letech
2014 – 2016 evidovalo OKSS v rozpočtu v rámci PAP finanční
prostředky na Program rozvoje lidských zdrojů, trhu práce a sociálních
služeb (RLZ), který ale v těchto letech nebyl realizován. Na návrh
vedení města již od roku 2017 tuto položku v rozpočtu OKSS nemá.
5. Provést úpravy Karet indikátorů u těchto indikátorů:
 č. 11 „Dopad investic do provozního rozpočtu“ – provést úpravu
metodiky dle návrhu Finančního odboru.
 č. 28 „% realizovaných opatření“ pozměnit na Počet realizovaných
opatření a upravit metodiku výpočtu.
 č. 29 „Míra nezaměstnanosti znevýhodněných skupin“ - upravit název,
metodiku i měrnou jednotku. Indikátor by měl být přejmenován na Počet
nezaměstnaných znevýhodněných skupin. Měrnou jednotkou je počet
osob.
 č. 34 „Objem prostředků z rozpočtu na školství“ - Vzhledem k tomu,
že výchozí i předpokládaná hodnota byla stanovena, je doporučeno
provést úpravu Karty indikátoru tak, aby byl výpočet jasný a snadno
proveditelný.
 č. 49 „Počet dlouhodobě nezaměstnaných v Ústí nad Labem“ - došlo
ke změně metodiky výpočtu, je tedy třeba provést úpravu metodiky
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výpočtu v Kartě indikátoru, aby v dalších letech mohlo být provedeno
porovnání dosažených hodnot. Indikátor bude pozměněn z „míry
dlouhodobé nezaměstnanosti“ na „podíl dlouhodobě nezaměstnaných“,
který je spočten jako počet dlouhodobě nezaměstnaných dělený počtem
nezaměstnaných celkem a násoben stem.
 č. 55 „Snížení vypouštěného znečištění“ - vhodné provést úpravu názvu
indikátoru „Koncentrace fosforu ve vodních tocích“.
 č. 59 „Výdaje na ochranu životního prostředí a na EVVO“ - změnit
výchozí rok jelikož původně stanovený stav je ovlivněn povodněmi,
které byly v tomto roce.
 č. 65 „Objem prostředků na kulturu z rozpočtu města a % prostředků“
z běžného rozpočtu města - změnit jednotku (ponechat pouze %).
 č. 68 „Objem prostředků na sport a volnočasové aktivity z rozpočtu
města a % prostředků z běžného rozpočtu města“ - změnit jednotku
(ponechat pouze %).
 č. 74 „Počet aktivit k podpoře sounáležitosti občanů s městem a jeho
tradicemi“ - upravit metodiku dle Odboru kultury, sportu a sociálních
služeb či Odboru strategického rozvoje.
6. Klást větší důraz na zajištění dat potřebných k vyhodnocení.
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5 PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Seznam indikátorů Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020
Číslo
pilíře

Název pilíře

Číslo
cíle

Název cíle

1.1

Zajistit přiměřený urbánní rozvoj
(vrátit život do centra města,
posílit lokální centra, zkvalitnit
bydlení, vytvořit veřejná
prostranství, revitalizovat
brownfields, eliminovat
asanační plochy a pásma)

1.2

1.

Hospodářs
ký rozvoj
města,
rozvoj a
řízení
města,
vnější
vztahy

1.3

Využit potenciál spolupráce
měst v Ústecké aglomeraci

Zefektivnit řízení města,
městských částí, organizací a
společností města

1.4

Prosazovat zájmy města na
krajské a státní úrovni, budovat,
rozvíjet efektivní partnerství a
rozšiřovat spolupráci s NNO,
ziskovým sektorem a institucemi

1.5

Zapojovat veřejnost do
rozhodování a do plánovacích
procesů

1.6

2.1

2.

Číslo
indikátoru

Odvrátit rizikové ekonomické
trendy

Optimalizovat a zkvalitnit
dopravní infrastrukturu města a
regionu

Doprava
2.2

2.3

Optimalizovat dopravní systém
města, posílit multimodální
mobilitu

Zkvalitnit a více ekologizovat
MHD
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Název indikátoru

1

Míra recyklace území

2

Plocha revitalizovaných veřejných prostranství

3

Plocha revitalizovaných brownfields

4

Objem vlastních prostředků na obnovu památek
ve vlastnictví města

5

Počet realizovaných projektů s přesahem do
aglomerace

6

Finanční objem realizovaných s přesahem do
aglomerace

7

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)

8

Ukazatel dluhové služby (v %)

9

Provozní saldo (v %)

10

Finanční objem získaných dotací z fondů EU

11

Dopad investic do provozního rozpočtu

12

Úspěšnost při prosazení klíčových záměrů

13

Spokojenost občanů s fungováním Města Ústí
nad Labem/MO

14

Udržení kategorie kvality MA 21 C

15

Počet návštěv webu města

16

Vývoj počtu nezaměstnaných k počtu ekonomicky
aktivních obyvatel

17

Vývoj počtu ekonomických subjektů a jejich
struktury

18

Nově vybudované parkovací kapacity na sídlištích

19

Délka rekonstruovaných místních komunikací a
komunikací pro chodce

20

Délka evidovaných cyklostezek a cyklotras

21

Počet zrušených bariér

22

Přistoupení města do krajského integrovaného
dopravního systému

23

Objem prostředků města použitých k optimalizaci
dopravního systému

24

Dělba přepravní práce

25

Počet přepravených osob

26

Počet nízkopodlažních dopravních prostředků
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2.4

Aktivně se zapojovat do
přípravy vysokorychlostní tratě
Praha-Drážďany se zastávkou v
Ústí nad Labem

3.1

Zlepšit podmínky pro
zaměstnanost a podnikání
(včetně sociálního podnikání)

3.2

3.3
3.
Lidské
zdroje,
školství a
sociální
záležitosti

3.4

3.5

3.6

4.1

4.

Zlepšení podmínek pro školství
a vzdělávání

Rozvíjet kvalitní síť sociálních
služeb a ostatních služeb v
rámci komunitního plánování

Vytvářet podmínky pro sociální
bydlení

Zvýšit bezpečnost a posílit
prevenci kriminality

Aktivní práce se sociálně
vyloučenými lokalitami a s
osobami ohroženými sociálním
vyloučením

Zvyšovat kvalitu ovzduší a
zlepšit systém hospodaření s
energiemi

Životní
prostředí
4.2

Iniciovat opatření vedoucí k
ochraně vod

4.3

Zlepšit protipovodňovou
ochranu a řešit další přírodní
rizika
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27

Počet bezbariérových spojů v rámci MHD

28

% realizovaných opatření

29

Míra nezaměstnanosti znevýhodněných skupin

30

Podíl ploch připravených k podnikání

31

Počet znevýhodněných osob zaměstnaných v
sociální ekonomice podporované městem

32

Počet nepřijatých dětí do MŠ

33

Počet mladistvých 15-18 let v evidenci Úřadu
práce

34

Objem prostředků z rozpočtu na školství

35

Procento splnění cílů a opatření Komunitního
plánu sociálních služeb

36

Objem prostředků z rozpočtu města na sociální
oblast

37

Objem prostředků města z vnějších zdrojů na
sociální oblast

38

Program aktivní politiky města

39

Počet sociálních bytů

40

Vytvoření koncepce sociálního bydlení

41

Objem prostředků z rozpočtu na bezpečnost

42

Výše získané podpory z vnějších dotačních
zdrojů do oblasti prevence kriminality

43

Počet evidovaných mladistvých a nezletilých v
trestním řízení

44

Index kriminality

45

Počet přestupků (vyjma dopravních)

46

Pocit bezpečí občanů

47

Počet příjemců dávek v hmotné nouzi

48

Počet realizovaných programů a projektů v
daném roce

49

Počet dlouhodobě nezaměstnaných v Ústí nad
Labem

50

Snížení spotřeby energií ve veřejných budovách

51

Objem prostředků z rozpočtu na energie (celkové
náklady)

52

Počet případů překročení mezních hodnot
vybraných látek znečišťujících ovzduší za rok
(PM10, NO2, SO2)

53

Ekologická stopa

54

Počet občanů nově napojených na ČOV

55

Snížení vypouštěného znečištění

56

Počet opatření na eliminaci environmentálních
rizik s dopadem na město Ústí nad Labem

Magistrát města Ústí nad Labem
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4.4

Odstraňovat ekologické zátěže
a omezovat rizika s nimi
spojená (regenerace
brownfields)

57

Počet starých zátěží území a kontaminovaných
míst

4.5

Zlepšit nakládání s odpady

58

Podíl vytříděného komunálního odpadu na
celkové produkci odpadu

4.6

Využití potenciálu krajinných
prvků na území města

59

Výdaje na ochranu životního prostředí a na EVVO

60

Počet diváků v divadlech a hodnocení dle
metodiky

61

Počet návštěvníků v muzeích a galeriích a
hodnocení dle metodiky

62

Počet podpořených kulturních akcí na území
města

63

Počet návštěvníků v knihovnách Ústí nad Labem
a hodnocení dle metodiky

64

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů
muzejní povahy v muzeích v Ústí nad Labem

65

Objem prostředků na kulturu z rozpočtu města a
% prostředků z běžného rozpočtu města

66

Počet zrekonstruovaných a nově vybudovaných
sportovišť

67

Počet podpořených sportovních a volnočasových
akcí na území města

68

Objem prostředků na sport a volnočasové aktivity
z rozpočtu města a % prostředků z běžného
rozpočtu města

69

Počet hostů v hromadných ubytovacích
zařízeních

70

Počet nadregionálních akcí pod záštitou města

71

Počet návštěvníků významných turistických cílů

72

Počet certifikovaných subjektů a míst v cestovním
ruchu

5.1

5.

Kultura,
sport a
cestovní
ruch

5.2

5.3

Zlepšení podmínky pro kulturní
život ve městě

Zlepšit podmínky pro sport a
volnočasové aktivity

Zvýšit atraktivitu města a jeho
přírodních a industriálních
hodnot

5.4

Oživení řeky Labe

73

Počet nových projektů týkajících se oživení řeky
Labe

74

5.5

Podporovat sounáležitost
občanů s městem a jeho
tradicemi

Počet aktivit k podpoře sounáležitosti občanů s
městem a jeho tradicemi

75

Spokojenost občanů se životem ve městě
(TIMUR)

Zdroj: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020
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