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Pracovní skupina „Kvalita života a soudržnost jeho obyvatel“ 

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030 

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

ve středu 27. 11. 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Ústí nad Labem 

uskutečnilo jednání pracovní skupiny Kvalita života a soudržnost obyvatel. 

Tohoto setkání se zúčastnilo celkem 15 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 

4. Řešení klíčových problémů 

5. Závěr 

6. Neformální diskuze 

 

Členy pracovní skupiny Kvalita života a soudržnost obyvatel přivítal radní města pan 

Ing. Tomáš Kirbs 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 minulého jednání, které proběhlo v říjnu.  

Primárním diskuzním tématem tohoto třetího jednání bylo zatížení různých částí města 

sociálně-patologickými jevy a životní prostředí. Čtvrtého prosince tohoto roku se uskuteční 

druhé veřejné projednání Strategie 2030, na které byli přizváni i členové pracovní skupiny. 

Během prezentace k tomuto tématu byly ukázány výsledky z terénního šetření realizovaného 

ve městě, které jsou znázorněny na následujícím grafu.  
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V prezentaci byl také ukázán index kriminality v deseti největších městech ČR, který je 

znázorněn na následujícím grafu. 

 

Následně byli přítomní členové informováni o životním prostředí (ovzduší, odpady, voda, 

ochrana přírody a hluk) města. 

V rámci moderované diskuze členové pracovní skupiny diskutovali o následujících problémech 

města: Jaké problémy v oblasti životního prostředí město zatěžují a omezují kvalitu života 

obyvatel? Identifikujte oblasti, jak by město mělo lépe nakládat se svými zdroji? Pracovní 

skupina diskutovala o údržbě a vyšší výsadbě zeleně ve městě. Bylo by potřeba edukativně 

zvýšit povědomí lidí o potřebě třídění odpadů a budoucnosti skládkování. Problémem jsou 

také pachové částice v ovzduší, které mají zdroj u zdejších průmyslových podniků, se kterými 

by se mělo jednat o zlepšení zachytávání pachových částic. Město by mělo začít reagovat na 

mikroklimatickou změnu, ať už snižováním emisí z různých zdrojů nebo zvyšováním zeleně či 

vodních prvků v zastavěné části města. Druhým řešeným tématem bylo: Jaké typy zatíženě 

sociálně – patologickými jevy vnímáte ve městě a jak byste je řešili? Problémem města je 

výskyt dealerů a drogově závislých lidí, dále je zde velké množství lidí bez domova nebo lidí s 

exekucemi. Město by mělo vytvořit koncepční přístup k této problematice a ve spolupráci 

s ostatními zainteresovanými institucemi (neziskové organizace, úřad práce atd.) pro tyto 

problémy nalézt vhodná řešení. 

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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