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Harmonogram pracovní skupiny

1. Úvod (přivítání členů) 15:00 – 15:05

2. Diskuze k závěrům minulé pracovní skupiny 15:05 – 15:20

3. Vstupní informace k tématu vnější dostupnosti 15:20 – 15:40

4. Řešení klíčových problémů 15:40 – 16:40

5. Systémové návrhy na zlepšení dostupnosti 16:40 – 16:55

6. Závěr 16:55 – 17:00

7. Neformální diskuze 17:00 – 17:30
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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

• 25.9.2019    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 –
Vnější dostupnost města (železnice, silnice, 
vodní cesty atd.)



5

Document Classification: KPMG Public

© 2019 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Vnímaní obyvatel města – výsledky terénního šetření  
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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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Klíčové vstupy 

Silnice 
• Dálnice D8 (E55)

• Silnice E442 (Ústí nad Labem – Děčín) – připravováno zlepšení parametrů

Železnice 
• I a IV železniční koridor (ve směru Děčín – Břeclav a Děčín – České Budějovice)

• Železniční trať Ústí nad Labem – Chomutov (Cheb)

• Železniční trať Ústí nad Labem (západ) - Lysá nad Labem

• Vysokorychlostní trať (Drážďany – Praha) – v přípravě

Lodní doprava  
• Málo využívaní závislá na stavu vodní hladiny 



Moderovaná  
diskuze 
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Systémové náměty – jak na to?
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Jak využít kvalitní dostupnost města pro svůj rozvoj? 

Jaké problémy způsobuje tranzitní doprava ve městě?

Co je vhodné v dopravní dostupnosti města zlepšit?
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