
Strategie rozvoje města Ústí 
nad Labem 2021 – 2030

Pracovní skupina: Udržitelná mobilita 
Téma: Dopravní situace ve městě, MHD, doprava v klidu 

Projekt „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021-2030“
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Harmonogram pracovní skupiny

1. Představení zpracování Strategie města 15:00 – 15:05

2. Představení činnosti pracovní skupiny a jejich členů 15:05 – 15:20

3. Základní výsledky 15:20 – 15:30

4. Klíčové problémy a jejich řešení 15:30 – 15:40

5. Podněty k vizi 15:40 – 16:55

6. Závěr 16:55 – 17:00

7. Neformální diskuze 17:00 – 17:30
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Východiska pro zpracování Strategie

• Respektovat interdisciplinární přístup a přemýšlet o rozvoji města nikoliv 

v tradičním sektorovém pojetí, ale integrovaně a v souvislostech. 

• Podporovat realizaci pozitivních strategických cílů a tvorbu Strategie 2030 

zejména na základě jeho silných stránek. 

• Respektovat územní specifika dílčích částí města a zároveň reflektovat širší 

regionální vztahy. 

• Zapojit v maximální míře veřejnost do všech fází přípravy Strategie 2030 

a využívat inovativní nástroje pro komunikaci s občany. 

• Zaměřit se na PR Strategie 2030. 

Koncept Smart City a proinvestorská politika jako součást Strategie 2030

Koncepce cestovního ruchu + PR
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Harmonogram tvorby strategie

Fáze zpracování plánu Do kdy 

A1 Zhodnocení současné strategie (evaluace, výstupy) 31. prosinec 2018

A7 Web Strategie rozvoje města 1.listopad 2018 - 31.prosinec 2018

A2
Analýzy, šetření, sběr dat, podkladů a tvorba analytické části 

Strategie rozvoje města
6. září 2018  - 31. leden 2019

A3 Návrhová a implementační část Strategie rozvoje města 1. únor 2019 - 30. červen 2020

A8 Zajištění SEA 1. prosinec 2019 - 31. březen 2020

A5
Vzdělávací workshopy s volenými zástupci města a 

úředníky v oblasti práce se Strategií rozvoje
1. únor 2020 - 30. duben 2020 

A6 Grafické zpracování a tisk nové Strategie rozvoje města 1. květen - 30. červen 2020

A4 Komunikace a zapojení veřejnosti do přípravy strategie 6. září 2018 - 30. červen 2020 
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Představení činnosti pracovní skupiny
Pracovní skupiny 

• Image města jako metropole regionu 

• Kvalita života a soudržnost jeho obyvatel 

• Prosperita města 

• Udržitelná mobilita 

Termíny jednání a jednotlivá témata 

• 18. 6. 2019 Dopravní situace ve městě, MHD, doprava v klidu

• Září Moderní SMART řešení v dopravě a alternativní formy dopravy 

(cyklistická doprava, vodní doprava/rekreační plavba)

• Listopad Vnější dostupnost města (železnice, silnice, vodní cesty atd.)

Formát jednání 

• Moderována diskuze

• Tvorba podnětů pro tvorbu Strategie a dílčích dokumentů 

• Připomínkování dokumentů

• Účast členů na veřejném projednávání 

• Neformální diskuze



Udržitelná 
mobilita –
Dopravní situace ve městě, 
MHD, doprava v klidu 
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Východiska analytické části Strategie

Analýza současného stavu – tematické oblasti 

Bydlení Kultura a sport Rozvoj města

Cestovní ruch
Sociální oblast a 

zdravotnictví 
Bezpečnost a kriminalita

Doprava Školství Životní prostředí 

Základní informace

Řízení a správa města

Rozpočet města 

Socioekonomická analýza

SWOT analýza 
a analýza rizik  

Dotazníkové 
šetření 

Řízené
rozhovory

Sekundární 
sběr dat 
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Vnímaní obyvatel města – výsledky terénního šetření  
Hodnocení občanské vybavenosti

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Dopravní obslužnost ve městě (MHD)

Dostupnost lékařské péče

Vysoké školy (dostupnost a kvalita)

Zákl./střední školy (dostupnost a kvalita)

Mateřské školy (dostupnost a kvalita)

Dopravní obslužnost - (veřejná dálková doprava)

Dostupnost sociálních služeb

Možnost sportovního vyžití

Podpora zájmové (spolkové) činnosti

Možnost kulturního vyžití

Volnočasové aktivity pro občany města

1,50

1,82

1,83

2,17

2,34

2,37

2,67

2,74

2,75

2,77

2,82

2,99

3,03

3,10

3,20

3,38

3,78

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Dopravní dostupnost města
Technická infrastruktura

Zdravotnictví
Sociální služby, péče o seniory

Kvalita a dostupnost bydlení
Bezbariérové město

Komunikace úřadů městských částí s obyvateli
Podmínky pro podnikání a eko. aktivitu obyvatel

Kvalita životního prostředí
Vysoká nezaměstnanost

Dopravní zatížení
Neaktivní obyvatelstvo

Odliv obyvatel, migrace
Komunikace magistrátu s obyvateli

Úroveň kriminality
Čistota a pořádek ve veřejném prostoru

Stav vyloučených lokalit ve městě

Problémové oblasti 
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Vnímaní obyvatel města – výsledky terénního šetření 
Typové projekty 

Zdroj: MPSV

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Investice do protipovodňových opatření

Obnova a budování technické infrastruktury…

Smarty City

Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Rozvoj sociálních služeb pro seniory

Obnova a budování volnočasové infrastruktury

Rekonstrukce a budování objektů občanské…

Obnova místních komunikací

Obnova vyloučených lokalit ve městě

Revitalizace zeleně

Regenerace sídlišť
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Další východiska 

Počet přepravených osob MHD ve městě 

52 318

39 200
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Dopravní podnik města Ústí nad Labem - výroční zpráva 2018

25,83%

3,77%

0,58%

57,74%

12,08%
ÚDRŽBA A OPRAVY
KOMUNIKACÍ

ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ

ČIŠTĚNÍ ODVOD.SYSTÉMU MK

MHD

SLUŽBY

Rozdělení výdajů města na dopravu a služby v roce 2018

Zdroj: Rozklikávací rozpočet města

Výdaje na dopravu a služby 

v roce 2018

490 mil. Kč 



Moderovaná  
diskuze 
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Identifikujte místa (lokality) ve městě, 

s největšími dopravními problémy:

 parkování (doprava v klidu)

 nedostatečná dostupnost 

 neúměrné dopravní zatížení 

 nevhodné trasování MHD

 atd. 
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Strom problémů 
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klíčový 

problém 

Důsledky

Příčiny

Metodická pravidla 

 Dodržujeme hierarchickou strukturu

 Postupujeme od abstraktního ke 

konkrétnímu

 Snažíme se postihnout všechny aspekty 

problému - rozvětvující se schéma

 Větve představují rozhodovací úrovně 

- hledáme alternativní způsoby řešení

 Položky na dané úrovni jsou nahlíženy 

ze „stejného úhlu pohledu“

 Prioritizujeme – jednotlivé aspekty jsou 

řazeny a kvantitativně hodnoceny
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Jaké problémy budeme dnes řešit?
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Problém č. 1
Proč dlouhodobě stagnuje (snižuje se) 

počet přepravených osob v MHD

Problém č. 2 
Proč se nedaří řešit problémy s parkováním 

(v centru) a na vybraných sídlištích 
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Vize – jak na to?
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Co by mělo být obsaženo ve vizi

• žádoucí cílový stav v oblasti dopravy ve městě v Ústí nad Labem v roce 2030

Jaké pozitivní asociace 
by měla vize vyjadřovat? 

Jaké negativní asociace 
by neměla vize vyjadřovat? 

+ -
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