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Pracovní skupina „Image města jako metropole regionu“  

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030 

 

V rámci zpracování nové Strategie rozvoje města 2021-2030 (dále jen „Strategie 2030“) se ve 

středu 20. 11. 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Ústí nad Labem 

uskutečnilo třetí jednání pracovní skupiny Image města jako metropole regionu. 

Tohoto setkání se zúčastnilo celkem 21 hostů z řad představitelů města, pracovníků 

magistrátu, zástupců soukromých i veřejných institucí, odborníků z různých oblastí 

a veřejnosti. 

Harmonogram tohoto setkání: 

1. Úvodní slovo zástupce vedení města a přivítání členů 

2. Diskuze k závěrům minulé pracovní skupiny 

3. Vstupní informace k tématu Územní plánování a veřejný prostor 

4. Informace k aktuálnímu stavu přípravy územního plánu 

5. Řešení klíčových problémů 

6. Systémové návrhy na kvalitnější využití veřejného prostoru 

7. Závěr 

8. Neformální diskuze 

 

Členy pracovní skupiny Image města jako metropole regionu přivítal pan primátor 

Mgr. Ing. Petr Nedvědický a následně předal slovo zpracovateli Strategie 2030, který zahájil 

a po celou dobu moderoval setkání pracovní skupiny. Partnerem města pro vytvoření 

Strategie 2030 se na základě veřejné zakázky stala společnost KPMG Česká republika. 

Ze začátku jednání byla možnost vznést připomínky a náměty k tematickým opatřením 

návrhové části Strategie 2030 z minulých jednání.  

Primárním diskuzním tématem tohoto třetího jednání bylo územní plánování a veřejný 

prostor. Čtvrtého prosince tohoto roku se uskuteční druhé veřejné projednání Strategie 2030, 

na které byli přizváni i členové pracovní skupiny.  

Zástupci společnosti KPMG Česká republika seznámili všechny přítomné s obecnými 

informacemi o strategickém plánování a územním plánování. Dále vysvětlili členům pracovní 

skupiny několik pojmů, a to: „veřejný prostor“, „otevřený prostor“ a „veřejná prostranství“. 

Následně předal zpracovatel slovo panu Mgr. Pavlu Nepivodovi, který prezentoval základní 

informace o územním plánu města Ústí nad Labem.   

V rámci moderované diskuze členové pracovní skupiny identifikovali největší problémy 

stávajícího územního plánu ve městě, přesněji odpovídali na otázku: V čem konkrétně brání 

v rozvoji města? Dle členů pracovní skupiny jsou největšími problémy stávajícího územního 

plánu ve městě například absence dlouhodobých vizí, rozšiřování města do krajiny, nedostatek 

parkovacích ploch atd. Dále se členové pracovní skupiny zabývali otázkou: Jak zlepšit úroveň 

veřejného prostoru ve městě (v centru, na periferii – sídlišti/vyloučené lokalitě)? Úroveň 
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veřejného prostoru ve městě by se mohla zlepšit například participací občanů, regulací 

reklamního smogu, častým a důsledným úklidem, častou a odbornou péčí o zeleň a mobiliář, 

oživením veřejného prostoru například pouličním uměním „street art“ atd.  

Po ukončení tohoto jednání probíhala neformální diskuze, kde členové mohli zpracovateli 

předat další zkušenosti či poznatky a pobavit se s dalšími účastníky o dané problematice.  
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