Prioritní oblast 2 - Kvalita života a soudržnost obyvatel
Ústí nad Labem má objektivně co nabídnout a v mnoha parametrech kvality života si stojí velmi vysoko.
Město disponuje ve srovnání s ostatními krajskými městy relativně dostupným bydlením v přiměřeném
v kvalitativním standardu pro různé cílové skupiny. Dostatečná je také nabídka v oblasti sociální péče,
zdravotnictví, kultury nebo možností pro volnočasové aktivity, které je možné realizovat v blízkosti
výjimečných přírodních hodnot v jeho okolí.
Přes tyto výhody lidé necítí s městem odpovídající sounáležitost a odcházejí z něj, neboť u nich
převažují jiné důvody, které pozici města oslabují. Z hlediska kvality života to nejsou pouze důvody
ekonomické, ale také sociální, bezpečnostní či kulturní, které jsou dány odlišnou skladbou obyvatel, než
je běžné v jiných obdobně velkých městech České republiky. Dále je to kvalita životního prostředí, která
se sice od počátku 90. let objektivně zlepšila, ale i nadále objektivně zůstává ve srovnání s obdobnými
městy na nižší úrovni.
Výsledkem tak je tendence města k jeho vylidňování, stárnutí a prohlubování nevyváženého složení
obyvatel. Parametry kvality života, ve kterých si město stojí vysoko, je proto nutné dále rozvíjet a
v problematických oblastech systematicky pracovat na odstraňování příčin stávajícího stavu.
Jaké změny chceme dosáhnout?
 Zvýšíme počet bytů ve vlastnictví města Ústí nad Labem a zasadíme se o dostupnější
a kvalitnější bydlení pro všechny své občany
 Přizpůsobíme nabídku sociálních služeb poptávce zejména po službách domácí péče,
azylových domech, odlehčovacích službách případně hospicové péči
 Zvýšíme výdaje na kulturu, volnočasové aktivity a sport z rozpočtu města. Budeme usilovat o
rozšiřování a budování kvalitní infrastruktury ve vlastnictví města
 Zaměříme se na zkvalitnění životního prostředí přímo ve městě a aktivně budeme přistupovat
k řešení problémů, které jej negativně zatěžují
Strategické opatření 2.1.

Dostupné bydlení, sociální a zdravotní služby

Cíle opatření



Zvyšovat počet bytů ve vlastnictví města Ústí nad Labem
Zajistit dostupnost sociálních a zdravotních služeb pro všechny cílové skupiny obyvatel města

Strategie opatření
Úroveň bydlení se v rámci jednotlivých městských částí velmi liší. Bytový fond je převážně v soukromém vlastnictví, přičemž
pouze nepatrná část je ve vlastnictví města a správě jednotlivých městských obvodů, což neumožňuje provádět téměř
žádnou bytovou politiku. Městu chybí jak finance, tak i účinné nástroje k prosazení strategických opatření. Pro řešení této
situace musí být přijato celoměstské řešení, kterým je kontinuální zvyšování počtu bytů v jeho vlastnictví. To může být
realizováno postupným odkupem stávajících bytů v jednotlivých bytových domech, případně revitalizací celých bytových
domů zejména v méně atraktivních lokalitách, vlastní výstavbou, případně spoluprací s developery. Pro zvýšení počtu bytů
ve vlastnictví města a zkvalitnění úrovně bydlení je nutné hledat finance z dotačních programů státu.
Dostatek kvalitních a dostupných bytů v městském vlastnictví umožní provádět aktivní bytovou politiku zejména
k občanům, kteří jsou v sociální nouzi (senioři, rodiny s dětmi, mladí lidé atd.), ale také pro obyvatele, o které by město
mělo usilovat (policisté, lékaři, učitelé, akademičtí a vědečtí pracovníci, atd.). Byty musí být těmto cílovým skupinám
přidělovány na základě transparentních kritérií a průběžně musí být kontrolováno dodržování pravidel ze strany
nájemníků).
V případě nové výstavby by město mělo realizovat bytovou výstavbu převážně v jeho zastavěném území tak, aby se město
nerozšiřovalo do krajiny a zelených ploch. Pro bytovou výstavbu by měly být přednostně využívány stávající urbanizovaná
území včetně centra města, brownfieldů a vyloučených lokalit tak, aby tato území znovu začala plnohodnotně plnit svoji
městskou funkci.
Stávající rozsah sociálních služeb je dostatečný a není účelné kapacity sociálních služeb navyšovat. S ohledem
na trendy, kterým je stárnutí populace a s tím spojené zvyšování počtu onemocnění ve stáří je nezbytné stávající
síť sociálních služeb přizpůsobovat. Poptávka bude především po službách domácí péče, azylových domech,
odlehčovacích službách případně hospicové péči.

Pro skupiny obyvatel ohrožených sociální exkluzí a sociálně vyloučené lokality je třeba přijmout dlouhodobá
koncepční opatření. To zahrnuje provádění systematické komunitní práce, kontroly její kvality a dosahovaných
výsledků. Průběžně je nezbytné vyhodnocovat dopad již přijatých opatření, jejichž cílem je řešit problém
vyloučených lokalit ve městě např. bezdoplatkové zóny na bydlení, omezování hazardu, realizace preventivních
opatření. V rámci sociální politiky by se město mělo více soustředit na zavádění sociálních inovací a
prostřednictvím nových smart technologií hledat vhodná řešení. Důležité je také aktivně pomáhat sociálně slabým
prostřednictvím bytové politiky. Přístup města k sociálním službám je součástí aktuálního Komunitního plánu
sociálních služeb na území města, který je platný vždy na tříleté období.
Dostupnost zdravotní péče je vyhovující. Projevují se pouze dílčí nedostatky v dostupnosti některých specialistů.
Odpovědnost za kvalitu a dostupnost lékařské péče mají především zdravotní pojišťovny. Ze zkušeností mnoha
měst
však
vyplývá,
že
na
to
není
možné
spoléhat.
Město
by
proto
mělo
být
v kontaktu s poskytovateli lékařské péče, zdravotními pojišťovnami, praktickými lékaři a specialisty a pro případy
jejich nedostupnosti mít systém, který bude motivovat lékaře a specialisty k působení ve městě.
V rámci zdravotní politiky by město mělo podporovat zdravý životní styl formou vhodných preventivních programu
a aktivit a stát se tak „zdravějším městem“. Za tím účelem by mělo iniciovat pravidelné akce pro různé cílové
skupiny.
Návrh typových aktivit/projektů

Koordinátor

Spolupráce

(zodpovědný subjekt)
1.

Zvýšit podíl počtu bytů ve vlastnictví města a
správě městských obvodů

MM Ústí nad Labem - Odbor
dopravy a majetku

Městské obvody, investoři
(developeři); Městské
služby Ústí nad Labem

2.

Přidělovat byty na základě transparentních
pravidel a provádět jejich kontrolu

MM Ústí nad Labem - Odbor
dopravy a majetku, Městské
obvody

MM Ústí nad Labem –
Odbor školství, kultury,
sportu a sociálních služeb

3.

Vytvářet podmínky pro kvalitní bytovou výstavbu a
obnovu bytového fondu

MM Ústí nad Labem - Odbor
městských organizací,
strategického rozvoje a investic

Odbor územního plánování
a stavebního řádu

4.

Nastavit podmínky a podporovat sociální bydlení

MM Ústí nad Labem - Odbor
dopravy a majetku

MM Ústí nad Labem Odbor školství, kultury,
sportu a sociálních služeb

5.

Podporovat sociální služby v souladu s aktuálním
Komunitním plánem sociálních služeb

MM Ústí nad Labem - Odbor
školství, kultury, sportu a sociálních
služeb

Dle Komunitního plánu
sociálních služeb

6.

Přizpůsobovat síť sociálních služeb poptávce po
sociálních službách

MM Ústí nad Labem - Odbor
školství, kultury, sportu a sociálních
služeb

MM Ústí nad Labem Odbor sociálních věcí;
Poskytovatelé sociálních
služeb; Ústecký kraj

7.

Přijímat systémová opatření k řešení sociální
situace ve městě a vyhodnocování jejich účinnosti

MM Ústí nad Labem - Odbor
školství, kultury, sportu a sociálních
služeb

MM Ústí nad Labem Odbor sociálních věcí,
Městské obvody

8.

Vytvořit agendu zabývající se zdravotnictvím ve
městě a zahájit aktivní spolupráci s poskytovateli
zdravotní péče, zdravotními pojišťovnami,
praktickými lékaři a specialisty

MM Ústí nad Labem - Odbor
školství, kultury, sportu a sociálních
služeb

Poskytovatelé zdravotních
služeb, zdravotní
pojišťovny

9.

Realizovat aktivity sociální práce, sociálně právní
ochrany dětí a sociální prevence

MM Ústí nad Labem - Odbor
sociálních věcí

MM Ústí nad Labem Odbor školství, kultury,
sportu a sociálních služeb,
školní zařízení

MM Ústí nad Labem – Kancelář
primátora (oddělení cestovního
ruchu)

DDM, sportovní zařízení,
organizátoři akcí

10. Realizovat aktivity prevence zdravého životního
stylu
Ukazatel úspěchu

Kritérium úspěchu

Zdroj dat

Způsob vyhodnocení

Počet bytů ve vlastnictví města

1 500 bytů v roce 2025 a 2 000
bytů v roce 2030 ve vlastnictví
města a správě městských
obvodů

Databáze města a
městských obvodů

Sledování vývoje počtu
bytů

Vyhodnocování Komunitního plánu
sociálních služeb

Naplňování plánu

Město Ústí nad
Labem

Dle platnosti
a implementačního
rámce plánu

Systém podpory zdravotní péče

Strategické opatření 2.2.

V roce 2021 vytvořený systém

Město Ústí nad
Labem

Dle stanoveného sytému

Atraktivní kulturní a volnočasové služby

Cíle opatření



Zkvalitnit dostupnost kulturní a volnočasové nabídky a přizpůsobovat ji preferencím obyvatel města
Využít kulturní, sportovní a volnočasové aktivity ke zlepšení soudržnosti obyvatel města a celkové image

Strategie opatření
Pro Ústí nad Labem jako tradiční průmyslové město v současné době zatížené řadou strukturálních a sociálních
problémů představuje podpora kultury, sportu a volnočasových aktivit cestu ke změně. To dokládá řada
mezinárodních zkušeností u měst, které si prošly obdobným historickým vývojem jako Ústí nad Labem. Kvalitní
kulturní a volnočasová nabídka odpovídající vzdělanostní a sociální struktuře obyvatel, pro jejíž rozvoj město
dokáže vytvořit dlouhodobě stabilní a transparentní podmínky, přispívá k posílení sounáležitosti obyvatel
s městem, jejich vzájemné soudržnosti, oživení veřejného prostoru a celkovému zlepšení jeho vnějšího obrazu
a atraktivity. Podpora vhodných kulturních žánrů, sportovních a volnočasových aktivit je tak efektivním nástrojem
k řešení stávajících problémů v jednotlivých částech města (centrum, sídliště, periferie, vyloučené lokality,
veřejný prostor).
Přestože město v posledních letech do podpory kulturních zařízení, sportovní infrastruktury a akcí investuje,
nejsou tyto výdaje dostatečné k významu potenciálních přínosů. Provedený výzkum také potvrdil, že přes aktivity
města, nejsou jeho obyvatelé s aktuální nabídkou kulturních a volnočasových služeb zcela spokojeni.
V oblasti podpory kultury je proto nezbytné kontinuálně zlepšovat podmínky pro její rozvoj, a to nejen jejich
tradičních forem, ale rovněž nových progresivních forem tak, aby výsledkem byly pestré možnosti pro obyvatele
a návštěvníky města. Za tím účelem musí být zlepšována stávající pravidla pro její podporu. Tato pravidla musí
kulturní zařízení motivovat ke spolupráci a vytváření nabídky, která bude pro obyvatele a návštěvníky atraktivní.
Prostor pro vlastní aktivní kulturní vyjádření je nezbytné poskytnout také obyvatelům města, občanským
iniciativám a neprofesionálním kulturním, uměleckým a společenským aktivitám, a to jak ve veřejném prostoru,
tak v jednotlivých kulturních zařízeních na území města.
V oblasti podpory sportu a volnočasových aktivit je nezbytné se soustředit na zapojení co největšího počtu
obyvatel do sportovních a volnočasových aktivit. Klíčová je podpora dětí a mládeže, u které by mělo být snahou
vybudovat na základě osvětových programů návyk sportovat a vnímat sport jako samozřejmou součást životního
stylu. Město proto nadále musí podporovat její modernizaci, vhodné doplnění a vytvářet podmínky pro zajištění
jejího maximálního využití. Tím bude vytvořeno kvalitní zázemí pro všesportovní přípravu místních sportovních
klubů, sportovců, veřejnosti, dětí a mládeže. V případě podpory vrcholového (organizovaného) sportu je vhodné
stanovit priority, neboť kvalitní sportovní výsledky mohou přispět k budování pozitivní image města.
Kulturní, volnočasové a sportovní aktivity včetně konaných akcí ve městě je nezbytné na základě moderních
smart technologií vzájemně koordinovat a kvalitně cíleně komunikovat vůči veřejnosti za použití moderních
komunikačních prostředků včetně sociálních sítí.
Za účelem realizace této strategie by město mělo zpracovat a důsledně naplňovat novou Koncepci podpory
kultury a aktualizovat stávající Koncepci sportu a tělovýchovy ve městě Ústí nad Labem.
Návrh typových aktivit/projektů

Koordinátor

Spolupráce

(zodpovědný subjekt)
1.

Koordinovat kulturní a sportovní aktivity ve městě
(např. kalendář akcí, koordinace termínů) a provádět
jejich marketingovou komunikaci ve vztahu
k občanům a návštěvníkům města jako součást
městského marketingu

MM Ústí nad Labem Odbor školství, kultury,
sportu a sociálních
služeb

MM Ústí nad Labem - Odbor
dopravy a majetku; Kancelář
primátora (oddělení cestovního
ruchu), Městské služby Ústí nad
Labem, Městské obvody, DDM,
Ústecký kraj a jím zřizované
organizace, kulturní a sportovní
zařízení ve městě, sportovní kluby

2.

Revidovat pravidla pro podporu kulturních a
sportovních akcí z rozpočtu města

MM Ústí nad Labem Odbor školství, kultury,
sportu a sociálních
služeb

MM Ústí nad Labem – Kancelář
primátora (oddělení cestovního
ruchu)

3.

Provést pasportizaci sportovní infrastruktury ve
městě včetně vytvoření jednotného systému jejího
zpřístupnění pro veřejnost

MM Ústí nad Labem Odbor školství, kultury,

Městské služby Ústí nad Labem,
Městské obvody, Sportovní

sportu a sociálních
služeb

zařízení ve městě, Ústecký kraj,
sportovní kluby

4.

Investovat do obnovy, rozšiřování a budování
kvalitní kulturní, sportovní a volnočasové
infrastruktury ve vlastnictví města

MM Ústí nad Labem Odbor dopravy a majetku

MM Ústí nad Labem - Odbor
školství, kultury, sportu a sociálních
služeb; Odbor městských
organizací, strategického rozvoje a
investic; Městské služby

5.

Vypracovat Koncepci podpory kultury ve městě Ústí
nad Labem na období 2020+

MM Ústí nad Labem Odbor školství, kultury,
sportu a sociálních
služeb

MM Ústí nad Labem – Kancelář
primátora (Městské infomační
centrum); kulturní zařízení ve
městě

6.

Aktualizovat Koncepce sportu a tělovýchovy ve
městě Ústí nad Labem na období 2020+

MM Ústí nad Labem Odbor školství, kultury,
sportu a sociálních
služeb

Městské služby Ústí nad Labem,
Sportovní zařízení ve městě,
sportovní kluby

Ukazatel úspěchu

Kritérium úspěchu

Zdroj dat

Způsob vyhodnocení

Návštěvnost kulturních zařízení
a akcí ve městě

V roce 2027 zvýšení o 25 %
a její udržení

Databáze města

Ročně od 2021 - kulturní
zařízení/akce s placeným
vstupným

Využití sportovních zařízení
(infrastruktury)

V roce 2025 dosažení 70 %
využití a její udržení

Jednotná databáze
sportovní infrastruktury

Ročně od roku 2021
po dokončení pasportizace
a vytvoření systému

Zvýšení výdajů na kulturu a sport

V roce 2023 průměrně 12,5
% z celkového rozpočtu
města a její udržení

Rozpočet města

Ročně od roku 2021
na základě součtu výdajů
města na kulturu a sport

Koncepce podpory Kultury ve
městě Ústí nad Labem a její
vyhodnocení

Nejdéle v roce 2021
dokončení Koncepce

Databáze města

Dokončení cíle realizace
projektu a min. 1 x za 2 roky
vyhodnocení

Aktualizace Koncepce sportu a
tělovýchovy ve městě Ústí nad
Labem a její vyhodnocení

Nejdéle v roce 2027
dokončení Koncepce

Databáze města

Dokončení cíle realizace
projektu a min. 1 x za 2 roky
vyhodnocení

Strategické opatření 2.3.

Město blízké přírodě

Cíle opatření



Rozvíjet město v souladu s principy udržitelného rozvoje
Snižovat hodnotu ekologické stopy města

Strategie opatření
Město může svým přístupem vztah obyvatel k životnímu prostředí pozitivně ovlivňovat, snižovat svou ekologickou
stopu a preferovat řešení, která jsou z hlediska jednotlivých složek životního prostředí dlouhodobě udržitelná. Za
tím účelem musí aktivně využívat moderní smart řešení, která mu umožní podstatně zlepšit efektivitu nakládání
se svými zdroji a lépe řešit negativní dopady na životní prostředí. Město musí být schopné identifikovat přírodně
cenná území a rozvíjet je v souladu s požadavky jejich ochrany. Pro svůj rozvoj by proto mělo přednostně
využívat území s ekologickou zátěží (brownfieldy) na úkor jeho rozrůstání se do krajiny a přírodně hodnotných
území.
Ve vztahu ke kvalitě ovzduší, je problém zatížení prachem z dopravy a průmyslu, zápachem nebo lokálními zdroji
znečištění zejména v zimním období. Ke snižování emisí z dopravy může přinést její vytěsňování z města (nízkoemisní zóny) nebo preference využívání alternativních forem veřejné dopravy (viz strategické opatření 4.1),
případně vysazování zeleně v blízkosti zdrojů znečištění. Pro řešení lokálních zdrojů znečištění lokálními
topeništi je nutné vést informační kampaň města a motivovat obyvatele k využívání ekologických druhů vytápění.
Koncepce města v oblasti nakládání s odpady je součástí aktuálního Plánu odpadového hospodářství Ústí nad
Labem. Klíčovým úkolem je i nadále působit na obyvatele osvětou a prevencí tak, aby se zvyšoval podíl
vytříděného odpadu. Město musí být také schopno efektivně kontrolovat svoz odpadu. Vzhledem k tomu, že
v roce 2020 se připravuje schválení nové legislativy v oblasti odpadového hospodářství, je nezbytné, aby se
město na její přijetí dostatečně připravilo.
Ústí nad Labem je městem s vysokým podílem zelených ploch. Problémem je jejich podceněná údržba a způsob
její obnovy a dalšího rozvoje, na němž se nekoordinovaně podílí celá řada subjektů. Stávající plán údržby zeleně
tak neodpovídá potřebám města. Řešením je přijetí ucelené dlouhodobé koncepce a metodické sjednocení
přístupu města ke své zeleni, a to vytvořením Plánu údržby zeleně a metodiky města pro péči o zeleň včetně
koncepčního přístupu k ukládaná výsadeb. Město by také mělo prověřit na základě studie proveditelnosti možnost
vytvoření speciální organizace, která se bude této oblasti koncepčně věnovat.

Ve vztahu ke kvalitě vod je problémem úroveň znečištění Labe a především řeky Bíliny, která i přes dosažené
zlepšení patří k nejvíce znečištěným řekám v České republice. Řešením ochrany vod je pokračování v budování
kapacitních čistíren odpadních splaškových vod.
Město by se také mělo systematicky připravovat na dopady změny klimatu, které město budou v budoucnu stále
více ovlivňovat. Mezi největší rizika patří povodně, proto se město musí soustředit na další rozvoj
protipovodňových opatření, která budou mít pozitivní efekt na zmenšení rozsahu zastavěných zaplavovaných
území a snížení povodňových škod. Součástí přístupu k tomuto riziku musí být realizace preventivních opatření,
které spočívají v nezastavování zaplavovaných území a revitalizace vodních toků. Město se musí také připravit
na relativně nová rizika spojená s nedostatkem vody, suchem nebo zvyšováním průměrné teploty. Pro stanovení
koncepce města v této oblasti je vhodné zpracovat adaptační strategii na změnu klimatu.
I nadále je nutné investovat do související technické infrastruktury. Neexistence kanalizace ve vybraných částech
města brání v rozvoji jinak perspektivních lokalit, snižuje komfort bydlení a cenu nemovitostí. Město by jednak
v roli investora vybraných akcí mělo aktivně k výstavbě kanalizace přistupovat, ale také aktivně jednat o urychlení
výstavby kanalizací společností, u kterých je investorem Severočeská vodárenská společnost.
Potřebné investice do rozvoje a modernizace technické infrastruktury je vhodné koordinovat s ostatními
investicemi tak, aby její obnova probíhala s co nejmenšími dopady na běžný život obyvatel (uzavírky komunikací,
dopravní omezení atd.). Město musí aktivně spolupracovat s dalšími vlastníky technické infrastruktury a dbát na
to, aby obnova technické infrastruktury probíhala koordinovaně.
Návrh typových aktivit/projektů

Koordinátor
(zodpovědný subjekt)

Spolupráce

1.

Identifikovat přírodně cenná území ve městě
a stanovit způsob jejich ochrany a rozvoje v souladu
s požadavky na jejich ochranu

MM Ústí nad Labem Odbor životního
prostředí

MM Ústí nad Labem – Odbor
městských organizací,
strategického rozvoje a investic;
Odbor územního plánování a
stavebního řádu , AOPK ČR

2.

Zvyšovat kvalitu ovzduší (např. nízko emisní zóny,
kotlíkové dotace) a zlepšit systém hospodaření
s energiemi (např. energetický management budov
ve vlastnictví města)

MM Ústí nad Labem Odbor životního
prostředí

MM Ústí nad Labem -; Odbor
městských organizací,
strategického rozvoje a investic;
energetik města; organizace
zřizované městem

3.

Iniciovat opatření vedoucí k ochraně vod

MM Ústí nad Labem Odbor životního
prostředí

MM Ústí nad Labem – Odbor
městských organizací,
strategického rozvoje a investic;
Odbor územního plánování a
stavebního řádu; Povodí Labe,
Povodí Ohře, AOPK ČR

4.

Implementovat požadavky nové legislativy oblasti
odpadového hospodářství a naplňovat zásady, cíle
a opatření pro nakládání s odpady dle Plánu
odpadového hospodářství na období 2017 – 2026

MM Ústí nad Labem Odbor životního
prostředí

Dle Plánu odpadového
hospodářství

5.

Aktualizovat Plán údržby zeleně a vytvořit metodiku
města pro péči o zeleň včetně koncepčního přístupu
k ukládaná výsadeb

MM Ústí nad Labem Odbor dopravy
a majetku

MM Ústí nad Labem - Odbor
městských organizací,
strategického rozvoje a investic;
Odbor životního prostředí; Městské
služby, AOPK ČR

6.

Zpracovat studii proveditelnosti možnosti vytvoření
organizace města pro péči o zeleň

MM Ústí nad Labem Odbor dopravy
a majetku

MM Ústí nad Labem - Odbor
městských organizací,
strategického rozvoje a investic;
Odbor životního prostředí

7.

Zpracovat adaptační strategii na změnu klimatu

MM Ústí nad Labem Odbor životního
prostředí

MM Ústí nad Labem - Odbor
městských organizací,
strategického rozvoje a investic;
Odbor životního prostředí

8.

Pokračovat v rozvoji protipovodňových opatření
včetně realizace preventivních opatření

MM Ústí nad Labem Odbor městských
organizací, strategického
rozvoje
a investic

MM Ústí nad Labem - Odbor
životního prostředí, Povodí Labe,
Povodí Ohře

9.

Budovat kanalizaci ve vybraných částech města
nebo iniciovat její vybudování

MM Ústí nad Labem Odbor městských
organizací, strategického
rozvoje a investic

MM Ústí nad Labem - Odbor
životního prostředí; Městské
obvody; Severočeská vodárenská
společnost

MM Ústí nad Labem Odbor městských

Dotčené subjekty státní správy a
samosprávy investičními aktivitami

10. Aktivně koordinovat investiční aktivity do technické
infrastruktury s jednotlivými dotčenými orgány

organizací, strategického
rozvoje a investic
11. Realizovat programy osvěty a prevence životního
prostředí ve vztahu k obyvatelům města

Ukazatel úspěchu

MM Ústí nad Labem Odbor životního
prostředí

MM Ústí nad Labem - Odbor
městských organizací,
strategického rozvoje a investic;
Odbor školství, kultury, sportu a
sociálních služeb

Kritérium úspěchu

Zdroj dat

Způsob vyhodnocení

Ekologická stopa města (složený
indikátor - orientační výpočet)

Snížení ukazatele oproti
předchozímu období (roku)

Databáze města - způsob
výpočtu
www.ekostopa.cz/mesto

Od roku 2021 roční
sledování vývoje
ukazatele

Počet případů překročení
mezních hodnot vybraných látek
znečišťujících ovzduší za rok
(PM10, NOx, SO2)

Snížení ukazatele oproti
předchozímu období (roku)

Databáze Českého
hydrometeorologického ústavu
(http://portal.chmi.cz/)

Od roku 2021 roční
sledování vývoje
ukazatele

Snížení ukazatele oproti
předchozímu období

Hydrologická ročenka
Českého
hydrometeorologického ústavu

Od roku 2021 roční
sledování vývoje
ukazatele

Adaptační strategie

V roce 2023 dokončená
adaptační strategie

Databáze města

Dosažení cíle projektu

Studie proveditelnosti organizace
města pro péči o zeleň

V roce 2021 dokončena
studie proveditelnosti

Databáze města

Dosažení cíle projektu

Aktualizovaný plán údržby zeleně
a metodika města pro péči o
zeleň

V roce 2022 aktualizace
plánu a nová metodika
zeleně

Databáze města

Dosažení cíle projektu

Vývoj koncentrace přístupných
hodnot ve vodních tocích

