
Strategie rozvoje města Ústí 
nad Labem 2021 – 2030

Pracovní skupina: Image města jako metropole regionu
Téma: Územní plánování a veřejný prostor 

Projekt „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021-2030“
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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 Územní plánování a veřejný prostor 15:20 – 15:25

4. Informace k aktuálnímu stavu přípravy územního plánu 15:25 – 15:35

5. Řešení klíčových problémů 15:30 – 15:40

6. Systémové návrhy na kvalitnější využití veřejného prostoru 15:40 – 16:55

7. Závěr 16:55 – 17:00

8. 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 

• 5. 6. 2019 Cestovní ruch

• 18. 9. 2019    Mediální obraz města, partnerství a mezinárodní spolupráce 

• Listopad Územní plánování a veřejný prostor 

Formát jednání 

• Moderována diskuze

• Tvorba podnětů pro tvorbu Strategie a dílčích dokumentů 

• Připomínkování dokumentů

• Účast členů na veřejném projednávání 

• Neformální diskuze



Územní 
plánování a 
veřejný prostor 
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Územní plánování – územní plán 

Aktuální stav územního plánování ve městě –

aktuální a budoucí územní plán? 

Dne 31. 12. 2011 nabyl účinnosti aktuální Územní plán Ústí nad Labem účinnosti.

Strategické plánování

• Proces zaměřený na uskutečnění 

změn 

• Stanovení základních směrů 

rozvoje města v klíčových oblastech

• Realizováno v samostatné 

působnosti města

Územní plánování

• Nalézání podmínek za jakých 

lze uskutečnit změny v území.

• Vytváří územní předpoklady 

pro konkrétní činnosti 

• Realizace v přenesené 

působnosti města

Strategické nástroje pro správu a rozvoj daného území 

využívané v souladu s principem udržitelného rozvoje 
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Veřejný prostor 

• „veřejný prostor“ jako jakýkoliv prostor, který není privátní, tj. 

není součásti sféry soukromého života. 

• Veřejný prostor slouží jako místo setkavání a komunikaci ve 

všech jejich rovinach

• „otevřeny prostor“, ktery je chapan jako termín označující 

veškeré užiti prostoru, které není zastavěno budovami např.  

náměstí, park, hřiště, hřbitov, náves

• Pojem „veřejná prostranství“ definován v zákoně o obcích 

Několik pojmů 



Moderovaná  
diskuze 
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Jaké problémy budeme dnes řešit?
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Identifikujte největší problémy stávajícího 

územního plánu ve městě. 

V čem konkrétně brání v rozvoji města?
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Hledání řešení – pro veřejný prostor 
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Identifikujte návrhy jak zlepšit úroveň 

veřejného prostoru ve městě?

- v centru města

- na periferii (sídlišti/vyloučené lokalitě)
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