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1 Úvod
Předmětem tohoto dokumentu je systematické vyhodnocení naplňování jednotlivých cílů
Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020 (dále jen Strategie). Strategie určuje
směr a priority dalšího rozvoje statutárního města Ústí nad Labem. Promítá se do rozhodování
o investicích města a směřování města v mnoha oblastech každodenního života jeho obyvatel.
Evaluace je rozdělena na pět hlavních pilířů, které byly stanoveny ve Strategii. Jedná se
o následující pilíře:
1)
2)
3)
4)
5)

Hospodářský rozvoj města, rozvoj a řízení města, vnější vztahy
Doprava
Lidské zdroje, školství a sociální záležitosti
Životní prostředí
Kultura, sport a cestovní ruch

Tato evaluace vychází z dat získaných při zpracování evaluací v letech 2016 – 2018. Výsledkem
evaluace je informace o způsobu a míře naplňovaní stanovených indikátorů ve Strategii, která
byla zpracována v období červen 2013 až květen 2014 společností MEPCO s.r.o. ve spolupráci
s oddělením koncepcí Odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem.
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2 Metodika zpracování Evaluace
Evaluace je založena na komplexním vyhodnocení indikátorů stanovených pro jednotlivé cíle
Strategie. Ke každému indikátoru byla zpracována tzv. Karta indikátoru, ve které je stanovena
metodika výpočtu, sledování a vyhodnocování indikátoru. Pro každý indikátor byl stanovený
správce zodpovědný za monitorování a naplňování.
Hlavními informačními zdroji pro tvorbu evaluačního dokumentu byly zejména:







informace od příslušných odborů
rozpočet města
informace od příspěvkových organizací
informace od právnických osob
Český statistický úřad
MPSV

Získaná data a informace byly porovnávány s cílovými hodnotami indikátorů nastavenými
ve Strategii a na jejich základě bylo provedeno zhodnocení dosažení či nedosažení optimálního
směru sledovaného ukazatele a jeho vývoje v čase.
Kvalita a vypovídající hodnota Evaluace závisela také na dostupnosti a relevantnosti
zjišťovaných dat.
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3 Vyhodnocení naplňování cílů Strategie
3.1 Pilíř 1: Hospodářský rozvoj města, rozvoj a řízení města, vnější
vztahy
Pilíř 1 tvoří 6 cílů, jejichž naplňování je měřeno 17 dílčími indikátory. U značné části indikátorů
byl však problém se získáním požadovaných dat a nebylo tak možné určit míru naplňování
několika stanovených cílů.

Cíl 1. 1: Zajistit přiměřený urbánní rozvoj (vrátit život do centra města, posílit lokální
centra, zkvalitnit bydlení, vytvořit veřejná prostranství, revitalizovat brownfields,
eliminovat asanační plochy a pásma)
Naplňování prvního cíle bylo měřeno 4 indikátory, které jsou vyjmenovány
v následující tabulce. Optimální směr u všech indikátorů je nastaven jako růstový.
Tabulka 1: Přehled indikátorů v cíli 1.1
Č.
1
2
3

4

Název indikátoru
Míra recyklace území
Plocha revitalizovaných
veřejných prostranství
Plocha revitalizovaných
brownfields
Objem vlastních
prostředků na obnovu
památek ve vlastnictví
města

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

%

47

64

x

63,4

x

nestanoven

ha

12,87

x

x

x

x

nestanoven

ha

11,37

11,37

x

16,15

x

nestanoven

Kč

56 000

52 230

0

377 000

500 728

2 000 000

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

Prvním indikátorem v cíli 1. 1 je míra recyklace území, která je důležitým ukazatelem pro
ekologickou a ekonomickou udržitelnost rozvoje města. Periodicita vyhodnocování tohoto
indikátoru je jednou za 2 roky a v roce 2019 nebyl tento indikátor zjišťován. Stejně tak nebyla
v tomto roce zjišťována data k druhému indikátoru - plocha revitalizovaných veřejných
prostranství, který je vyhodnocován jednou za 5 let. Město se snaží dosáhnout vysoké kvality
veřejných prostranství a zatraktivnit veřejné plochy zejména v centrální části města.
V cíli 1. 1 je dále sledována také plocha revitalizovaných brownfields. Podíl brownfields je
na katastru města značný a město by mělo intenzivně a koncepčně řešit revitalizaci těchto
ploch i když většina brownfieldů není ve vlastnictví města. Stejně jako u předchozích
indikátorů, nebyla v roce 2019 celková plocha revitalizovaných brownfields zjišťována.
Posledním indikátorem, který měří naplňování prvního cíle v tomto pilíři, byl objem vlastních
prostředků na obnovu památek ve vlastnictví města, který dosahoval v roce 2019 přes půl
milionu Kč. I přes to, že tento indikátor zaznamenal značný nárůst oproti předchozímu roku,
nedosahuje jeho hodnota stanoveného cíle, který byl nastaven pro rok 2020.
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 U tří ze čtyř indikátorů v tomto cíli nebyla k dispozici data pro tento rok a nelze tak
zhodnotit naplňování či nenaplňování tohoto cíle v roce 2019.
Obrázek 1: Vývoj objemu vlastních prostředků na obnovu památek ve vlastnictví města
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Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

Cíl 1. 2: Využít potenciál spolupráce měst v Ústecké aglomeraci
Spolupráce významných sídel v aglomeraci může znásobit kroky vedoucí k podpoře
hospodářského rozvoje města a jeho funkčního zázemí. Druhý cíl je vyhodnocován na základě
2 indikátorů, které jsou prezentovány v tabulce č. 2.
Tabulka 2: Přehled indikátorů v cíli 1.2
č.

5

6

Název indikátoru
Počet realizovaných
projektů s přesahem do
aglomerace
Finanční objem
realizovaných s
přesahem do
aglomerace

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

Kč

0

x

x

x

x

nestanoven

Kč

0

x

x

x

x

nestanoven

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

 Periodicita vyhodnocování těchto indikátorů je stanovena na 5 let, proto není možné
vyhodnotit naplňování tohoto cíle ve sledovaném období.

Cíl 1. 3: Zefektivnit řízení města, městských částí, organizací a společností města
Efektivní řízení města, včetně jednotlivých městských částí, organizací a společností
ve vlastnictví města, je spojeno hlavně s kvalitním řízením v oblasti financí, lidských zdrojů
a informačních technologií. Součástí efektivního řízení je taktéž účelné strategické
a projektové řízení včetně získávání dotací z fondů EU a státu.
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Tabulka 3: Přehled indikátorů v cíli 1.3
Č.

Název indikátoru

8

Podíl cizích zdrojů k
celkovým aktivům
Ukazatel dluhové služby

9

Provozní saldo

7

10
11

Finanční objem získaných
dotací z fondů EU
Dopad investic do
provozního rozpočtu

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

%

3,96

21,3

24,7

24,6

24,07

nestanoven

%

5,18

3,8

3,5

6,26

6,23

x

x

x

x

x

x

nestanoven
chybí karta
indikátoru

%

96,2

x

x

x

x

nestanoven

Kč

x

x

x

x

x

nestanoven

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

Pro cíl 1. 3 bylo stanoveno 5 indikátorů, jejichž výčet je v tabulce č. 3. Prvním ukazatelem je
podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, který vyjadřuje poměr zadlužení k celkovému majetku
obce. Město by mělo usilovat o snižování tohoto podílu, což se však podle zjištěných dat
neděje. V posledních 3 letech se tento podíl udržuje na úrovni 24 - 25 %, přičemž za rizikovou
hodnotu se považuje podíl 25 % a více. Druhý indikátor, ke kterému jsou k dispozici data za
rok 2019, je ukazatel dluhové služby, kterým je sledován vývoj zadluženosti města. V roce
2019 činila hodnota tohoto indikátoru 6,23 %, což ukazuje na mírné snížení oproti minulému
roku, avšak ve srovnání s roky minulými se žádoucí klesající trend indikátoru nedaří naplňovat.
Obrázek 2: Vývoj podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům a vývoj ukazatele dluhové služby
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Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

Dalším indikátorem je provozní saldo, ke kterému však není vytvořena karta indikátoru a nelze
vyhodnotit jeho naplňování. Úspěšnost při podávání žádostí o dotace sleduje indikátor Pro
vyhodnocení průběžného naplňování indikátoru finanční objem získaných dotací z fondů EU,
nejsou dostupná žádná data. Posledním ukazatelem v tomto cíli je dopad investic do
provozního rozpočtu, který sleduje finanční zátěž realizace nových investic pro město do
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budoucna. Dle Finančního odboru MmUL se tyto informace v hlavní činnosti nesledují, a proto
nelze tento indikátor zhodnotit.
 Míru naplňování cílového stavu nelze vyhodnotit. Z 5 indikátorů jsou měřitelné
pouze 2, které se oproti roku 2018 mírně zlepšily.

Cíl 1. 4: Prosazovat zájmy města na krajské a státní úrovni, budovat, rozvíjet efektivní
partnerství a rozšiřovat spolupráci s NNO, ziskovým sektorem a institucemi
Některé strategické záměry nemůže město realizovat samo a jejich realizace závisí na úspěšné
spolupráci s Ústeckým krajem a ČR, ale i s jinými aktéry působícími na území města. Jedná
se především o neziskový a soukromý sektor či instituce typu CzechInvest a CzechTurism.
Tabulka 4: Přehled indikátorů v cíli 1.4
Č.

Název indikátoru

12

Úspěšnost při
prosazení klíčových
záměrů

Měrná
jednotka
plnění
stanovených
klíčových
záměrů
města

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

x

x

x

x

x

nestanoven

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

Pro měření tohoto cíle byl stanoven pouze jeden indikátor, kterým je úspěšnost při prosazení
klíčových záměrů. Důležitým faktorem, který ovlivňuje úspěšnost při prosazení klíčových
záměrů je ochota dotčených aktérů spolupracovat. Naplňování tohoto indikátoru nelze
v současné době vyhodnotit, jelikož periodicita měření je nastavena 1x za 5 let. Další
nedostatek tohoto indikátoru je v chybějícím nastavení výchozího a předpokládaného stavu.
 Míru naplňování cílového stavu nelze vyhodnotit.

CÍL 1. 5: Zapojovat veřejnost do rozhodování a do plánovacích procesů
Zapojování veřejnosti do rozhodovacích a plánovacích procesů je sledováno prostřednictvím
3 indikátorů vyjmenovaných v tabulce č. 5.
Tabulka 5: Přehled indikátorů v cíli 1.5
Č.

Název indikátoru

13

Spokojenost občanů s
fungováním
Magistrátu/MO

14

Udržení kategorie
kvality MA 21 C

15

Počet návštěv webu
města

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

%

74,6 %

x

x

x

x

nestanoven

kategorie

C

C

C

C

C

C

počet

77 404

144 368

934 058

725 921

843 469

nestanoven

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem, Metropolnet a.s.

Spokojenost občanů s fungováním Magistrátu a městských obvodů sleduje indikátor č. 13.
Jedná se o kvalitativní indikátor zabývající se vztahem obyvatel ke svému městu, jejich
8
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spokojenosti s prostředím, ve kterém žijí a spokojenosti s dalšími aspekty jejich života.
Vyhodnocení by mělo probíhat každý rok ve spolupráci s FSE UJEP na základě dotazníkového
šetření dle mezinárodní metodiky TIMUR. Od roku 2016 do roku 2019 však žádné dotazníkové
šetření neproběhlo a k vyhodnocení tohoto indikátoru tak chybí potřebná data.
Město je dlouhodobě zapojeno do projektu Zdravé město a Místní agenda 21, kde je veřejnost
dlouhodobě zapojena do plánovacích a rozhodovacích procesů. Cílem města je tak v těchto
aktivitách nadále pokračovat a udržet si kategorii kvality MA 211 C. Tento cíl město splnilo
i v roce 2019 a indikátor je tak naplněn.
Obrázek 3: Počet návštěv webových stránek města

Optimální směr vývoje:
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Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem, Metropolnet a.s.

V rámci cíle 1. 5 je také sledován vývoj počtu návštěvníků webových stránek města Ústí nad
Labem. Městský web je moderním nástrojem komunikace mezi obcí a veřejností a pro některé
skupiny obyvatel je stěžejním zdrojem informací o městě. V roce 2019 navštívilo web města
přes 843 tis. osob, což představuje značný nárůst oproti předchozímu roku. Indikátor je tak
naplňován.
 Vzhledem ke skutečnosti, že u dvou ze tří indikátorů byl udržen optimální trend, je
cíl možné považovat za převážně naplňován.

Cíl 1. 6: Odvrátit rizikové ekonomické trendy
Pro odvrácení rizikových ekonomických trendů byly stanoveny 2 indikátory. První indikátor
sleduje vývoj počtu nezaměstnaných k počtu ekonomicky aktivních obyvatel. Tento ukazatel
vykazuje v celém sledovaném období žádoucí klesající trend. V roce 2019 se snížil
o 1,3 procentního bodu oproti předchozímu roku a činil 4 %.

1

Nástroj pro zavádění udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni.
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Tabulka 6: Přehled indikátorů v cíli 1.6
Č.

16

17

Název indikátoru
Vývoj počtu
nezaměstnaných k
počtu ekonomicky
aktivních obyvatel
Vývoj počtu
ekonomických subjektů
a jejich struktury

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

%

12,72

9,2

6,2

5,3

4

nestanoven

počet

22 582

28 561

28 773

29 139

28 884

nestanoven

Zdroj: MPSV, ČSÚ

Druhým indikátorem v cíli 1. 6 je vývoj počtu ekonomických subjektů, který sice oproti
předchozímu roku vykazoval mírný pokles, ale pohybuje se stabilně stále kolem 28 - 29 tis.
ekonomických subjektů.
 Cíl se na základě zjištěných dat daří naplňovat.

3.1.1 Výsledky a zhodnocení
Celkové zhodnocení naplňování cílů v Pilíři 1:
CÍL 1: Nelze zhodnotit
CÍL 2: V roce 2019 nehodnocen
CÍL 3: Naplňován
CÍL 4: Nelze zhodnotit
CÍL 5: Převážně naplňován
CÍL 6: Naplňován
Z výsledů vyplývá, že značná část indikátorů v prvním pilíři je špatně nastavena nebo
nedostatečně specifikována a není možné k nim získat příslušná data potřebná
k vyhodnocení míry naplňování vytyčených cílů. Nepříznivý vývoj je zaznamenám především
v cíli č. 3, který poukazuje na vysokou zadluženost města, naopak dobře se daří naplňovat
indikátory související se zaměstnaností a zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů.

3.2 Pilíř 2: Doprava
Druhý pilíř je tvořen čtyřmi cíli, ve kterých je sledováno 11 indikátorů. Pro rok 2019 byla
k dispozici data pouze u 7 ukazatelů.

Cíl 2. 1: Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu města a regionu
Jedním z důležitých témat v tomto cíli je řešení problematiky parkování ve městě. Ústí nad
Labem by se mělo zaměřit na taková opatření, která povedou ke snížení poptávky
po parkovacích místech v centru města a naopak vyřešit nedostatek parkovacích míst
na sídlištích. První indikátor v tomto cíli tak sleduje počet nově vybudovaných parkovacích
kapacit na sídlištích. Za celé sledované období, podle informací z Odboru dopravy a majetku
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MmUL, nedošlo k vytvoření žádného nového parkovacího místa na sídlištích v Ústí nad Labem
a indikátor se tak nedaří naplňovat.
Tabulka 7: Přehled indikátorů v cíli 2.1
Č.

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

18

Nově vybudované
parkovací kapacity na
sídlištích

parkovací
místo

0

0

0

0

0

3000

19

Délka rekonstruovaných
místních komunikací a
komunikací pro chodce

m

0

2 791

4 129

2 551

3 164

20 000

20

Délka evidovaných
cyklostezek a cyklotras

m

40 097

46 350

48 238

48 238

48 238

80 000

21

Počet zrušených bariér

počet

0

0

4

2

2

nestanoven

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

Dalším indikátorem v tomto cíli je délka rekonstruovaných místních komunikací
a komunikací pro chodce. V roce 2019 se rekonstruovalo celkem 3 164 m místních komunikací
a komunikací pro chodce, tedy o více než 600 m než rok předchozí. Ovšem s ohledem na vývoj
tohoto indikátoru v ostatních letech sledovaného období, lze konstatovat, že se daný ukazatel
nedaří naplňovat a v roce 2020 nedosáhne na požadovanou hodnotu 20 000 m
rekonstruovaných místních komunikací a komunikací pro chodce.
Obrázek 4: Vývoj indikátorů číslo 19 a 20

Optimální směr vývoje:

m
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40000
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10000
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0
Délka rekonstruovaných místních komunikací a
komunikací pro chodce
počátek
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2017

Délka evidovaných cyklostezek a cyklotras
2018
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CÍL 2020

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

Cílem města je také vytvořit lepší podmínky pro cyklisty a zajistit občanům bezpečnou
alternativu k motorové dopravě. Třetím sledovaným indikátorem v tomto cíli je tak délka
evidovaných cyklostezek a cyklotras. Celková délka cyklostezek a cyklotras se od předchozí
11
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roku nezměnila a činila 48 238 m. Cílový stav tohoto ukazatele je 80 tis. m cyklostezek
a z celkového vývoje tohoto indikátoru od roku 2016 lze usoudit, že nebude naplněn.
V rámci cíle 2.1 je také evidován počet zrušených bariér, které brání v pohybu osobám
se sníženou schopností pohybu a orientace. Nejedná se přitom jen o fyzické bariéry, ale také
o bariéry v přístupu k informacím apod. V roce 2019 byly zrušeny 2 bariéry a za celé sledované
období jich bylo celkem 8. U toho cíle nebyla stanovena cílová hodnota a tak nelze vyhodnotit
jeho vývoj.
 Z výše uvedeného vyplývá, že cíl se nedaří naplňovat.

Cíl 2. 2: Optimalizovat dopravní systém města, posílit multimodální mobilitu
Naplňování cíle 2.2 je sledováno třemi ukazateli. Prvním záměrem města bylo přistoupení do
krajského integrovaného dopravního systému. Tento záměr byl splněn hned v roce 2016
a indikátor je tak naplněn. Druhý indikátor v tomto cíli eviduje objem prostředků města
použitých k optimalizaci dopravního systému. Tento ukazatel vykazuje od roku 2016 pouze
nulovou hodnotu a nedaří se tak zřejmě podchycovat opatření vedoucí k optimalizaci
dopravního systému ve městě.
Posledním sledovaným ukazatelem je dělba přepravní práce, která představuje poměr
využívání různých druhů dopravy. Data k tomuto indikátoru jsou dostupná pouze za rok 2018
a ukazují pokles podílu MHD na celkové dělbě přepravní práce v Ústí nad Labem. Indikátor
se tak nedaří naplňovat.
Tabulka 8: Přehled indikátorů v cíli 2.2
Č.

22

23

24

Název indikátoru
Přistoupení města do
krajského
integrovaného
dopravního systému
Objem prostředků
města použitých k
optimalizaci dopravního
systému
Dělba přepravní práce

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

Ano/ne

ne

ano

splněno
v roce
2016

splněno
v roce
2016

splněno
v roce
2016

ano

Kč

x

0

0

0

0

nestanoven

%

53 % OV
47 % MHD

x

x

63 % OV,
37 % MHD

x

53 % OV,
47 % MHD

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

 Naplňování cíle nelze relevantně zhodnotit, neboť indikátor 22 je již splněn, indikátor
23 se nedaří naplňovat, i když nebyl zadán cílový stav indikátoru a k poslednímu
indikátoru 24 chybí data k roku 2019.

Cíl 2. 3: Zkvalitnit a více ekologizovat MHD
Město bude upřednostňovat MHD před individuální automobilovou dopravou a bude usilovat
o větší ekologizaci MHD. V cíli 2.3 byly stanoveny 3 indikátory. První indikátor sleduje počet
přepravených osob, který by měl odrážet spokojenost cestujících s kvalitou přepravy. V roce
2019 se počet přepravených osob vyšplhal na více než 39,6 milionu osob. Cílový stav tohoto
12
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ukazatele je stanoven na více než 45 milionů osob a z dlouhodobého hlediska se ukazatel
nedaří naplňovat.
Tabulka 9: Přehled indikátorů v cíli 2.3
Č.

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

počet osob

45 190 000

39
407 614

39
587 973

39
200 170

39
643 614

45
190 000

počet vozů

84

113

113

118

128

110

počet
spojů

1 310

2 107

2 107

2 107

2 194

2 400

Název indikátoru
Počet přepravených
osob
Počet nízkopodlažních
dopravních
prostředků
Počet bezbariérových
spojů v rámci MHD

25
26
27

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

Snahou města je také zajištění maximální bezbariérovosti městské hromadné dopravy. Tato
snaha je měřena posledními dvěma indikátory, kterými jsou počet nízkopodlažních
dopravních prostředků a počet bezbariérových spojů v rámci MHD. V roce 2019 Dopravní
podnik města Ústí nad Labem a.s. disponoval 128 nízkopodlažními vozy. Tento počet
převyšoval nastavený cílový počet pro rok 2020 a indikátor je tak naplněn. Počet
bezbariérových spojů se v posledním roce také navýšil, ale zatím nedosahuje cílového stavu
pro rok 2020.
 Cíl se daří naplňovat jen částečně.
Obrázek 5: Počet přepravených osob

Optimální směr vývoje:
46 000 000

45 190 000

45 190 000

45 000 000
44 000 000

Počet osob

43 000 000
42 000 000
41 000 000
39 407 614

40 000 000

39 587 973

39 643 614
39 200 170

39 000 000
38 000 000
37 000 000
36 000 000
počáteční stav

2016

2017

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem
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Cíl 2. 4: Aktivně se zapojovat do přípravy vysokorychlostní tratě Praha - Drážďany se
zastávkou v Ústí nad Labem
Indikátor k tomuto cíli v roce 2019 nezaznamenal žádnou iniciativu vedoucí k zapojení města
do přípravy VRT Praha – Drážďany.
Tabulka 10: Přehled indikátorů v cíli 2.4
Č.

Název indikátoru

28

Počet realizovaných
opatření

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

počet

0

x

x

x

0

nestanoven

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

 Naplňování cíle nelze vyhodnotit, neboť není stanoven cílový stav.

3.2.1 Výsledky a zhodnocení
Celkové zhodnocení naplňování cílů v Pilíři 2:
CÍL 1: Nenaplňován
CÍL 2: Nelze zhodnotit
CÍL 3: Částečně naplňován
CÍL 4: Nelze zhodnotit
Podle výsledků, lze zhodnotit, že velká část ukazatelů neeviduje příznivý vývoj a nedochází
tak k dosažení stanovených cílů. Městu se navíc nedaří naplňovat důležité indikátory, jako
je zvýšení počtu parkovacích míst a rozvoj dopravní infrastruktury (včetně infrastruktury pro
cyklisty). Nedochází také k optimalizaci dopravního systému ve městě a snižuje se podíl
MHD na celkové dělbě přepravní práce. Pozitivní vývoj je zaznamenán jen ve snaze o větší
bezbariérovost městské hromadné dopravy.

3.3 Pilíř 3: Lidské zdroje, školství a sociální záležitosti
V Pilíři 3 bylo definováno 6 cílů, které mají být naplňovány 21 indikátory. V roce 2019 byla
k dispozici data k 17 indikátorům.

Cíl 3. 1: Zlepšit podmínky pro zaměstnanost a podnikání (včetně sociálního
podnikání)
Klíčovým záměrem pro naplnění tohoto cíle je vytvářet podmínky pro tvorbu nových
pracovních míst a taktéž udržení stávající pracovní nabídky. Stěžejní je také podpora
zaměstnávání znevýhodněných skupin obyvatel, jako jsou absolventi, ženy po mateřské
dovolené nebo osoby nad 50 let či osoby bez vzdělání.
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Naplňování tohoto cíle je sledováno třemi indikátory, z nichž lze vyhodnotit pouze dva. Pro
indikátor počet znevýhodněných osob zaměstnaných v sociální ekonomice podporované
městem není vytvořena Karta indikátoru a není tak možné zhodnotit jeho vývoj. Celkový počet
nezaměstnaných osob znevýhodněných skupin sleduje indikátor č. 29. V roce 2019 evidoval
Úřad práce v Ústí nad Labem 3 706 osob, které byly zařazeny do jedné nebo více
znevýhodněných skupin na trhu práce. Tento počet představuje výrazné snížení oproti
předchozím létům v rámci sledovaného období a potvrzuje tak pozitivní trend vývoje
indikátoru.
Tabulka 11: Přehled indikátorů v cíli 3.1
Č.

29

30

31

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

počet osob

12 177

7 312

5 379

4 504

3 706

nestanoven

ha

82,28

82,28

82,28

82,28

82,28

nestanoven

x

x

x

x

x

x

x

Název indikátoru
Počet
nezaměstnaných
osob
znevýhodněných
skupin
Podíl ploch
připravených k
podnikání
Počet
znevýhodněných
osob zaměstnaných v
sociální ekonomice
podporované městem

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

Poslední ukazatel, který hodnotí naplňování cíle 3. 1 je podíl ploch připravených k podnikání.
Město by se mělo zaměřit na přilákání investorů a zajistit rozvoj nových podnikatelských zón
a regeneraci stávajících zón, zejména přeměnou brownfieldů. Rozloha této plochy zůstává
pořád na stejné hodnotě (82,28 ha) a rozšiřování ploch k podnikání se tak nedaří naplňovat.
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Obrázek 6: Počet nezaměstnaných osob znevýhodněných skupin v Ústí nad Labem

Optimální směr vývoje:
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Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

 Z výsledků vyplývá, že daný cíl se daří naplňovat jen částečně.

Cíl 3. 2: Zlepšit podmínky pro školství, celoživotní a mimoškolní vzdělávání
Ústí nad Labem se dlouhodobě potýká s problémem předčasného ukončování školní
docházky, s nízkou vzdělaností obyvatel a odlivem obyvatelstva s vysokoškolským vzděláním.
Úkolem města je tak zlepšit podmínky pro vzdělávání a zatraktivnit prostředí pro osoby
s terciálním vzděláním.
V tomto cíli byly stanoveny tři indikátory. Prvním ukazatelem, kterým se sleduje naplňování
cíle 3. 2 je počet nepřijatých dětí do mateřských škol. V roce 2013 nebylo podle informací
Odboru městských organizací a školství MmUL do MŠ přijato celkem 213 dětí. To je dvakrát
více než v roce 2017, kdy byl tento indikátor zjišťován. Žádoucí klesající tendenci indikátoru
se tak nedaří naplňovat.
Tabulka 12: Přehled indikátorů v cíli 3.2
Č.
32
33
34

Název indikátoru
Počet nepřijatých dětí
do MŠ
Počet mladistvých 1518 let v evidenci
Úřadu práce
Objem prostředků z
rozpočtu na školství

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

počet

251

0

91

x

213

nestanoven

počet

108

117

103

80

89

nestanoven

%

2,1

x

x

x

5,3

3

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

Druhý indikátor sleduje počet mladistvých 15 - 18 let v evidenci Úřadu práce. Město je od
roku 2013 zapojeno do mezinárodního projektu PREVENT, který je zaměřen právě na problém
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předčasného ukončení školní docházky. V roce 2019 evidoval Úřad práce v Ústí nad Labem
89 uchazečů o práci ve věku 15 - 18 let, což je o 9 uchazečů více než v minulém roce. I přesto
lze zhodnotit, že se daný cíl daří naplňovat, protože v průběhu sledovaného období se celkový
počet mladistvých v evidenci Úřadu práce snižuje.
Obrázek 7: Přehled vývoje počtu mladistvých 15 - 18 let v evidenci Úřadu práce

Optimální směr vývoje:
140
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Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem, MPSV

Cílem každého města je zajistit dostatečný objem financí na podporu a rozvoj vzdělávání.
Objem finančních prostředků z rozpočtu města na školství sleduje poslední indikátor
definovaný v tomto cíli. V roce 2019 bylo z rozpočtu města na tuto oblast vyčleněno téměř
138,5 milionu Kč, což představovalo přibližně 5,3 % z celkového rozpočtu. Tento ukazatel
se tak daří naplňovat.
 Průběh cíle se dá považovat za částečně splněný.

Cíl 3. 3: Udržet a rozvíjet kvalitní síť sociálních služeb a ostatních služeb v rámci
komunitního plánování
Město si v rámci tohoto cíle stanovilo rozvíjet funkční síť sociálních služeb odpovídající
potřebám jeho obyvatel a podporovat spolupráci s odborníky, klienty a veřejností. Stěžejními
aktivitami cíle je rozvíjet služby komunitního charakteru, zvyšovat odbornost poskytovaných
služeb, podporovat meziresortní spolupráci, uplatňovat příklady dobré praxe atd. Pro splnění
těchto cílů byly stanoveny čtyři indikátory (tabulka č. 13).
Tabulka 13: Přehled indikátorů v cíli 3.3
Č.

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

35

Procento splnění cílů
a opatření

%

0

47,5

44,2

36,5

39,8

100
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Komunitního plánu
sociálních služeb

36

37

38

Objem prostředků z
rozpočtu města na
sociální oblast
Objem prostředků
města z vnějších
zdrojů na sociální
oblast
Program aktivní
politiky města

%

3,008

0,676

0,7

0,7

0,6

4

Kč

x

0

0

1 214
625

0

nestanoven

tis. Kč

401

0

zrušeno

zrušeno

zrušeno

500

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

Prvním indikátorem bylo procento splnění cílů a opatření Komunitního plánu sociálních
služeb. Optimálním stavem indikátoru je zajistit realizaci projektových záměrů a výstupů
stanovených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb a akčních plánech na jednotlivé
roky. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je spravován a vyhodnocován Ústeckým
krajem a vyhodnocením pro rok 2019 bylo identifikováno celkem 93 cílů. Splněno bylo 25,
nesplněno 45 a částečně splněno 23 cílů. Procento splnění cílů a opatření tak v tomto roce činí
39,8 % a indikátor se tak z dlouhodobého hlediska nedaří naplňovat.
Dále je v tomto cíli sledován objem prostředků z rozpočtu města na sociální oblast. Během
sledovaných let se nepodařilo z rozpočtu města vyčlenit více finančních prostředků na rozvoj
sociální oblasti a od roku 2016 až do roku 2019 se tak objem financí na sociální oblast pohybuje
na velmi nízkém procentu a představuje tak nežádoucí vývoj tohoto ukazatele.
Podle informací z Odboru kultury, sportu a sociálních služeb MmUL nezískává město žádné
finanční prostředky na sociální služby z vnějších zdrojů a nedaří se tak naplňovat ani indikátor
č. 37.
Posledním indikátorem v cíli 3.3 byl objem prostředků v Programu aktivní politiky města.
Tento program byl v roce 2017 zrušen a indikátor tak nelze vyhodnotit. Náhradou tohoto
programu může být Národní síť zdravých měst, se kterou město aktivně spolupracuje
a společně rozvíjí různé projekty zaměřené na obyvatele a potřeby města.
 V tomto cíli nevykazuje ani jeden z výše uvedených indikátorů pozitivní vývoj. Cíl se
nedaří naplňovat.

Cíl 3. 4: Vytvářet podmínky pro sociální bydlení
Město nedisponuje silným bytovým fondem a vzhledem k velkému počtu sociálně
vyloučených lokalit a sociální skladbě obyvatelstva je nutné určit strategii v této problematice
a vytvořit minimální síť dostupného bydlení.
Tabulka 14: Přehled indikátorů v cíli 3.4
Č.

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

39

Počet sociálních bytů

počet

0

13

x

x

x

39
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40

Vytvoření koncepce
sociálního bydlení

ano/ne

ne

x

x

x

ne

ano

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

V rámci splnění tohoto cíle by měla být do roku 2020 vytvořena koncepce sociálního bydlení.
Podle dostupných informací z roku 2019 koncepce zatím není vytvořena. Koncepce sociálního
bydlení je naplánována a předpokládaný rok ukončení koncepce je rok 2021. Pro naplnění cíle
by se měl také zvyšovat počet sociálních bytů. Poslední dostupná data o tomto indikátoru jsou
z roku 2016, kdy město disponovalo 13 byty. V roce 2019 k dispozici data o počtu sociálních
bytů nejsou.
 Cíl se nedaří naplňovat.

Cíl 3. 5: Zvýšit bezpečnost a posílit prevenci kriminality
Sociálně vyloučené lokality a problematika sociálně patologických jevů jsou závažnými
problémy, kterými se město musí aktivně zabývat. Investice do prevence kriminality, zajištění
bezpečnosti a snižování pravděpodobnosti páchání trestných činů, je pro zvýšení kvality života
ve městě stěžejní. Pro naplnění tohoto cíle bylo stanoveno 6 indikátorů, které jsou
vyjmenovány v následující tabulce.
Tabulka 15: Přehled indikátorů v cíli 3.5
Č.
41

42

43

44

Název indikátoru
Objem prostředků z
rozpočtu na bezpečnost
Výše získané podpory z
vnějších dotačních zdrojů
do oblasti prevence
kriminality
Počet evidovaných
mladistvých a nezletilých
v trestním řízení
Index kriminality (počet
trestných činů na 10 tis.
obyvatel)

45

Počet přestupků (vyjma
dopravních)

46

Pocit bezpečí občanů

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

%

4,6

5,66

5,09

5,16

5,23

5

tis. Kč

952

1 269

1 305

3 768

5 030

nestanoven

%

1,47

1,85

Pokles
o 37 %

Navýšení
o4%

Pokles
o 4,7 %

nestanoven

počet

385,2

265,8

253,5

268,9

234,2

nestanoven

absolutní
počet
přestupků

5 899

6 016

3 791

3 951

3 794

nestanoven

%

32,4

x

x

x

x

nestanoven

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

Objem prostředků z rozpočtu na bezpečnost by podle Strategie měl být ideálně 5 %. Od roku
2016 do roku 2019 procento finančních prostředků z rozpočtu města vždy přesáhlo tuto
hranici a pohybovalo se nad 5 %. Tento indikátor tak vykazuje pozitivní vývoj.
Každý rok se také zvyšuje výše získané podpory z vnějších dotačních zdrojů na oblast
prevence kriminality. V roce 2019 objem financí z vnějších zdrojů činil více jak 5 mil. Kč, což je
o téměř 1,3 mil. Kč více než v roce 2018. Indikátor se tak daří naplňovat. Pozitivní vývoj
vykazuje také indikátor sledující počet evidovaných mladistvých a nezletilých v trestním
řízení, který se v roce 2019 snížil oproti předchozímu roku o 4,7 %.
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Ústí nad Labem musí také bojovat s vyšším indexem kriminality ve srovnání s ostatními
velkými městy. Index kriminality představuje absolutní počet trestních činů, kde je zahrnuta
násilná trestná činnost, majetkové trestné činy, mravnostní trestná činnost, hospodářská
trestná činnost a ostatní trestná činnost. V průběhu sledovaného období se hodnota tohoto
ukazatele stále snižuje a v roce 2019 dosáhla zatím své nejnižší hodnoty (234,2). Indikátor tak
naplňuje žádoucí klesající tendenci.
V rámci tohoto cíle byl také sledován absolutní počet přestupků (vyjma dopravních), který byl
v roce 2019 téměř o 2 tis. nižší než výchozí hodnota v roce 2014 (počáteční stav).
Poslední ukazatel definován v tomto cíli byl pocit bezpečí občanů, který je zjišťován
prostřednictvím dotazníkového šetření – průzkumu spokojenosti. Tento indikátor nelze
vyhodnotit, protože v roce 2019 k žádnému dotazníkovému šetření nedošlo. Indikátor může
být v roce 2020 sledován prostřednictvím pocitové mapy, kam občané města mohou
zaznamenat své pocity z konkrétních míst.
 V tomto cíli byl u 5 indikátorů zaznamenán pozitivní vývoj a 1 indikátor nelze
vyhodnotit. Cíl se daří naplňovat.

Cíl 3. 6: Aktivní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a se sociálně
vyloučenými lokalitami
V cíli 3. 6 byly definovány 3 indikátory sledující vývoj prevence a eliminace sociálního
a prostorového vyloučení ve městě.
Tabulka 16: Přehled indikátorů v cíli 3.6
Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový
stav
(2020)

Č.

Název indikátoru

Měrná
jednotka

47

Počet příjemců dávek
v hmotné nouzi*

Osoby

85 070

66 721

58 846

67 364

50 082

nestanoven

Počet

70

84

82

81

80

nestanoven

%

0,07

51,6

43,9

33,8

22,6

nestanoven

48
49

Počet realizovaných
programů a projektů
v daném roce
Míra dlouhodobě
nezaměstnaných v
Ústí nad Labem

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem, MPSV;

* - data za okres Ústí nad Labem

Cílem města je snižování a eliminace exkluze v sociálně vyloučených lokalitách
prostřednictvím zajištění prostředků z evropských strukturálních fondů a soukromých zdrojů.
Tento cíl je vyhodnocován na základě indikátoru č. 48, ve kterém se sleduje počet
realizovaných projektů v daném roce. V roce 2019 se uskutečnilo 80 programů a projektů.
V posledních 4 letech tento indikátor zaznamenal téměř stejné hodnoty a nedošlo u něj
k výraznějšímu poklesu či nárůstu.
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Obrázek 8: Vývoj míry dlouhodobé nezaměstnanosti v Ústí nad Labem a počet příjemců dávek
v hmotné nouzi za okres Ústí nad Labem
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Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem, MPSV

V grafu č. 8 je znázorněn vývoj míry dlouhodobé nezaměstnanosti a podíl příjemců dávek
v hmotné nouzi. Tyto dva ukazatele spolu částečně korelují, a proto je jejich vývoj
zaznamenám v jednom grafu. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti se každoročně od roku
2016 výrazně snižuje a v roce 2019 činil tento ukazatel 22,6 %. Rozdíl oproti minulému roku
tak je téměř 11 procentních bodů. Počet příjemců dávek v hmotné nouzi v okrese Ústí nad
Labem zaznamenal také pozitivní vývoj a oproti minulému roku se snížil na cca 50 tis. osob.
Pokles tak činí přes 17 tis. osob.
 Z výše uvedeného vyplývá, že se daný cíl daří naplňovat.

3.3.1 Výsledky a zhodnocení
Celkové zhodnocení naplňování cílů v Pilíři 3:
CÍL 1: Částečně naplňován
CÍL 2: Částečně naplňován
CÍL 3: Nenaplňován
CÍL 4: Nenaplňován
CÍL 5: Naplňován
CÍL 6: Naplňován
Městu se podle výsledků z minulých let daří naplňovat cíle v oblasti aktivní práce s osobami
ohroženými sociálním vyloučením, prevence kriminality a celkové zvýšení bezpečnosti
ve městě. Příznivý vývoj je zaznamenán také v oblasti vzdělanosti a zaměstnanosti ve městě.
Dlouhodobě je evidován pokles osob se základním vzděláním a počet nezaměstnaných
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osob. Město má také vyčleněný dostatečný podíl ze svého rozpočtu na oblast školství. Ústí
nad Labem se naopak potýká s problémy v oblasti rozvoje sítě sociálních služeb a sociálního
bydlení.

3.4 Pilíř 4: Životní prostředí
V Pilíři číslo 4 bylo stanoveno 6 cílů. Evaluace úspěšnosti jejich naplňování je prováděna
prostřednictvím 10 indikátorů.

Cíl 4. 1: Zvyšovat kvalitu ovzduší a zlepšit systém hospodaření s energiemi
Cíl 4. 1 je hodnocen na základě čtyř indikátorů, jejichž výčet je znázorněn v tabulce č. 17. Město
si stanovilo za cíl zvyšovat kvalitu ovzduší a zlepšit systém hospodaření s energiemi. V rámci
tohoto cíle by měla být uplatňována opatření, která povedou ke snížení energetické zátěže
budov ve vlastnictví města a ke snížení nákladů na jejich provoz.
Snížení spotřeby energií ve veřejných budovách sleduje indikátor č. 50. Z tabulky vyplývá, že
množství energie pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním veřejných budov, zůstává od
roku 2016 stále na stejné úrovni (0,12 GJ/ m3) a ke snižování nedochází.
V rámci cíle by měl být zjišťován také celkový objem prostředků z rozpočtu na energie,
k tomuto ukazateli však nejsou k dispozici žádná data, protože chybí karta indikátoru.
Tabulka 17: Přehled indikátorů v cíli 4.1
Č.
50

51

52

53

Název indikátoru
Snížení spotřeby
energií ve veřejných
budovách
Objem prostředků z
rozpočtu na energie
(celkové náklady)
Počet případů
překročení mezních
hodnot vybraných
látek znečišťujících
ovzduší za rok (PM10,
NO2, SO2)
Ekologická stopa

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

GJ/m3

0,11

0,12

0,12

0,128

0,12

nestanoven

x

x

x

x

x

x

nestanoven

Počet
případů

98

65

102

90

44

nestanoven

Gha/osob

x

48,71

x

51,22

x

nestanoven

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem, ČHMU

Dalším indikátorem v tomto cíli je ekologická stopa, která představuje komplexní ukazatel
environmentální udržitelnosti města. Předvádí lidskou spotřebu (např. elektrický proud, zemní
plyn, benzín, stavební materiál, potraviny atd.) na velikost užívané plochy. Periodicita
vyhodnocování tohoto indikátoru je 1x 2 roky a v roce 2019 nebyl zjišťován.
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Obrázek 9: Počet případů překročení mezních hodnot vybraných látek znečišťujících ovzduší
za rok (PM10, NO2, SO2)

Optimální směr vývoje:
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Zlepšení kvality ovzduší je v tomto cíli hodnoceno na základě indikátoru počet případů
překročení mezních hodnot vybraných látek znečišťujících ovzduší za rok (PM10, NO2, SO2).
Vývoj tohoto ukazatele v letech 2016 - 2019 je zachycen v grafu č. 9, který ukazuje, že v roce
2019 počet těchto případů překročení je více než dvakrát menší než na začátku sledovaného
období. Indikátor tak eviduje příznivý vývoj.

 Naplňování cíle nelze zhodnotit vzhledem k nedostatečným datům.
Cíl 4. 2: Iniciovat opatření vedoucí k ochraně vod
Vodní toky v Ústí nad Labem patří spíše mezi více znečištěné v celorepublikovém srovnání
a město se tak musí snažit provádět a podporovat opatření ke zlepšení jakosti vody na svém
území. V tomto cíli byly stanoveny 2 indikátory, které jsou uvedeny v následující tabulce
i s daty za jednotlivá léta sledovaného období.
Tabulka 18: Přehled indikátorů v cíli 4.2
Č.

Název indikátoru

54

Počet občanů
napojených na ČOV

55

Snížení vypouštěného
znečištění

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

Počet osob

86 410

85 939

85 941

85 789

85 791

169 000 EO

Koncentrace
P ve vodních
tocích v mg/l

1,124

0,881

0,110

0,116

0,252

nestanoven

Zdroj: SČVK

První indikátor sleduje počet občanů napojených na ČOV. Hodnota tohoto indikátoru
se během sledovaných let příliš neměnila a zůstávala na téměř stejné úrovni. V roce 2019 bylo
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na ČOV v Ústí nad Labem napojeno 85 791 osob, což je o 2 osoby méně než předchozí rok.
Žádoucího rostoucího stavu tohoto indikátoru se tak nedaří docílit.
Obrázek 10: Vývoj indikátorů v cíli 4.2
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Znečištění vodních toků na území města sleduje druhý indikátor, kterým je koncentrace P ve
vodních tocích. Z grafu č. 10 lze vyčíst, že znečištění vodních toků se během posledních let
výrazně snížilo, i když v roce 2019 byla koncentrace P ve vodních tocích o 0,136 mg/l vyšší než
v roce 2018. Indikátor se tak daří naplňovat.
 Cíl je částečně naplňován.

Cíl 4. 3: Zlepšit protipovodňovou ochranu a řešit další přírodní rizika při respektování
environmentálních limitů a hodnot
Pro město je, vzhledem k jeho poloze, stěžejní pro další rozvoj zkvalitňovat protipovodňová
opatření. Pro tento cíl byl definován jeden indikátor, kterým je počet opatření na eliminaci
environmentálních rizik s dopadem na město Ústí nad Labem.
Tabulka 19: Přehled indikátorů v cíli 4.3
Č.

56

Název indikátoru
Počet opatření na
eliminaci
environmentálních
rizik s dopadem na
město Ústí nad
Labem

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

Počet

0

5

9

12

9

nestanoven

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

U tohoto indikátoru nebyl stanoven cíl, i když žádoucím stavem je rostoucí počet opatření.
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 Míru naplňování indikátoru, potažmo celého cíle, tak nelze vyhodnotit.

Cíl 4. 4: Odstraňovat ekologické zátěže a omezovat rizika s nimi spojená (regenerace
brownfields)
Ekologickou zátěží je myšlena závažná kontaminace horninového prostředí, podzemních nebo
povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti
(zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, polychlorované bifenyly, chlorované
a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.) Cílem města jsou sanační zásahy jak pasivní
(konzervace SEZ na místě, nevýhodou je omezené využití pozemků), tak aktivní (odstranění
kontaminovaných zemin a jejich další dekontaminace mimo lokalitu, čerpání znečištěných
podzemních vod).
Tabulka 20: Přehled indikátorů v cíli 4.4
Č.

Název indikátoru

57

Počet starých zátěží
území a
kontaminovaných
míst

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

Počet

47

x

55

x

55

nestanoven

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

Hodnota tohoto indikátoru se od roku 2017 nezměnila a zůstává pořád na stejném počtu.
U tohoto ukazatele nebyl stanoven cílový stav, ale měl by během sledovaného období
vykazovat klesající tendenci.
 Cíl se nedaří naplňovat.

Cíl 4. 5: Zlepšit nakládání s odpady
Šetrné nakládání s odpady je prioritou všech moderních měst a Ústí nad Labem není výjimkou.
Zlepšení nakládání s odpady je v tomto cíli sledováno pouze jedním indikátorem, kterým je
podíl vytříděného odpadu na celkové produkci odpadu.
Tabulka 21: Přehled indikátorů v cíli 4.5
Č.

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

58

Podíl vytříděného
komunálního odpadu
na celkové produkci
odpadu

%

8,26

14,06

14,51

14,57

16,30

10

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

V roce 2019 činil podíl vytříděného odpadu v Ústí nad Labem 16,3 %, což výrazně převyšuje
nastavený cílový stav, stejně jako v předchozích letech sledovaného období.
 Cíl se daří naplňovat.
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Obrázek 11: Podíl vytříděného komunálního odpadu na celkové produkci odpadu
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Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

Cíl 4. 6: Využít potenciálu krajinných prvků na území města a podporovat
environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu
Jedním z významných úkolů města je vynakládat dostatečné finanční prostředky na ochranu
životního prostředí i na osvětu a výchovu v této oblasti. Splnění cíle 4. 6 je měřeno jedním
indikátorem, který sleduje výdaje na ochranu životního prostředí a na EVVO.
Tabulka 22: Přehled indikátorů v cíli 4.6
Č.

Název indikátoru

59

Výdaje na ochranu
životního prostředí a
na EVVO

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

Kč

137 mil.*

288 000

650 870

550 775

1 871 000

nestanoven

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem
*celková částka je ovlivněna náklady na odstraňování důsledků povodní

Cílový stav u tohoto ukazatele nebyl na začátku stanoven, avšak podle zjištěných dat zaznamenává
pozitivní vývoj. Výdaje na ochranu životního prostředí a EVVO byly v roce 2019 přes 1,8 mil. Kč, což
představuje značný nárůst oproti předchozímu roku.

 Cíl se daří naplňovat.

3.4.1 Výsledky a zhodnocení
Celkové zhodnocení naplňování cílů v Pilíři 4:
CÍL 1: Nelze zhodnotit
CÍL 2: Částečně naplňován
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CÍL 3: Nelze zhodnotit
CÍL 4: Nenaplňován
CÍL 5: Naplňován
CÍL 6: Naplňován
Městu se daří dosahovat příznivých výsledků ve zvyšování kvality ovzduší a snižování
znečištění vodních toků na svém území. Pozitivní se také ukazuje fakt, že se za poslední rok
výrazně zvýšil objem financí vynaložených na ochranu životního prostředí a environmentální
výchovu a osvětu a taktéž se zvyšuje podíl vytříděného odpadu. Městu se naopak nedaří
zlepšit systém hospodaření s energiemi a snižovat rozlohu území s ekologickou zátěží.

3.5 Pilíř 5: Kultura, sport a cestovní ruch
V tomto pilíři bylo vytyčeno 5 cílů, pro které bylo stanoveno celkem 16 indikátorů. Data se
nepodařilo zjistit pouze u jednoho ukazatele v cíli 5.5, kterým bylo dotazníkové šetření týkající
se spokojenosti občanů se životem ve městě.

Cíl 5. 1: Zlepšit podmínky pro kulturní život ve městě
V prvním cíli pilíře 5 bylo definováno 6 indikátorů. Stav jednotlivých indikátorů za rok 2019 je
uveden v následující tabulce.
Tabulka 23: Přehled indikátorů v cíli 5.1
Č.

60

61

62

63

64

65

Název indikátoru
Počet diváků v
divadlech a
hodnocení dle
metodiky
Počet návštěvníků v
muzeích a galeriích
a hodnocení dle
metodiky
Počet podpořených
kulturních akcí na
území města
Počet návštěvníků v
knihovnách Ústí nad
Labem a hodnocení
dle metodiky
Počet evidenčních
čísel sbírkových
předmětů muzejní
povahy v muzeích v
Ústí nad Labem
Objem prostředků
na kulturu z
rozpočtu města a %
prostředků z
běžného rozpočtu
města

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

počet

49 951

52 954

63 651

59 812

65 709

55 000

počet

15 721

31 585

42 382

29 950

29 812

18 000

počet

97

110

128

125

97

630 (105
ročně)

počet

324 026

274 843

255 336

261 484

253 470

300 000

počet

201 488

203 120

203 393

203 516

203 760

205 000

Kč a %

56 295
930 Kč /
4%

6 700 000
Kč
0,477%

122
640 000
Kč
5,64 %

126 736
050 Kč
5,7 %

122
846 270
Kč /
4,74 %

10 %

Zdroj: Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem, jednotlivé organizace
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První indikátor sleduje počet diváků v divadlech, který odráží poptávku po kulturním vyžití
tohoto směru ze strany obyvatel města. V roce 2019 navštívilo divadelní představení v Ústí
nad Labem 65 709 diváků. Tento ukazatel každoročně roste a v posledních třech letech
přesahuje dokonce i stanovený cílový stav.
V tomto cíli je dále také sledována návštěvnost v muzeích a galeriích, která v roce 2019 činila
téměř 30 tis. osob. Tento počet mírně klesl oproti předchozímu roku, přesto však výrazně
převyšuje cílový stav.
Pro rozvoj kulturního života v Ústí nad Labem je také potřeba finanční podpora ze strany města
pro různé kulturní akce, které by se bez této podpory nemohly konat. V roce 2019 město
podpořilo 97 akcí, což představovalo pokles oproti předchozím létům. Tento indikátor se tak
nepodařilo v roce 2019 naplnit (průměrně by mělo být ročně podpořeno 105 akcí).
Dlouhodobě se také nedaří naplňovat další indikátor, který sleduje počet návštěvníků
knihoven v Ústí nad Labem. V roce 2019 činila celková návštěvnost všech knihoven v
Ústí nad Labem přes 253 tisíc osob. Cílový stav počtu návštěvníků je stanoven pro rok 2020 na
300 tisíc osob.
V rámci cíle 5.1 je vyhodnocován také ukazatel počet evidenčních čísel sbírkových předmětů
muzejní povahy v muzeích v Ústí nad Labem, který vyjadřuje základní kulturní, vědecký
a vzdělávací potenciál sledovaných institucí. Tento počet se v rámci sledovaného období
v posledních letech mírně zvyšuje, ale nedosahuje stanovené cílové hodnoty, která je 205 tisíc
evidenčních čísel sbírkových předmětů.
Obrázek 12: Objem prostředků na kulturu z rozpočtu města a % prostředků z běžného rozpočtu
města
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Důležitým indikátorem hodnotícím splnění cíle 5.1 je objem prostředků města na kulturu
z rozpočtu města a podíl prostředků z běžného rozpočtu města. Tento indikátor ukazuje, jaký
význam přisuzuje město rozvoji kultury na místní úrovni. Vývoj toho ukazatele je zaznamenám
v grafu č 12. V roce 2019 činil podíl prostředků na kulturu z rozpočtu města 4,74 %. Tento
ukazatel eviduje snížení oproti předchozím dvou letům a jeho vývoj tak lze zhodnotit jako
nevyhovující. Cílový stav pro tento ukazatel je stanoven na 10 % z vynaložených prostředků
z rozpočtu města.
 Po zhodnocení vývoje indikátorů v cíli 5.1 lze konstatovat, že daný cíl se daří
naplňovat jen částečně.

Cíl 5. 2: Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity
Cílem města je provádět taková opatření, která povedou ke kvalitní sportovní a volnočasové
infrastruktuře, která bude dostupná všem obyvatelům města. Město se potýká se špatným
technickým stavem některých sportovních areálů a malým počtem sportovních hřišť
a volnočasových ploch na sídlištích s vysokou koncentrací obyvatel.
Pro cíl 5.2 byly stanoveny 3 indikátory. Prvním indikátorem je počet zrekonstruovaných
a nově vybudovaných sportovišť. Cílový stav tohoto indikátoru mělo být 15 opravených nebo
nově vzniklých sportovišť na území města. Do roku 2019 jejich počet dosáhl již na celkový
počet 44, takže indikátor se daří naplňovat.
Druhý indikátor sleduje počet podpořených sportovních a volnočasových akcí na území
města. V roce 2019 bylo těchto akcí podpořeno městem celkem 71 (průměr za rok by měl být
70 akcí) a tento indikátor se tak daří naplňovat.
Tabulka 24: Přehled indikátorů v cíli 5.2
Č.

66

67

68

Název indikátoru
Počet
zrekonstruovaných a
nově vybudovaných
sportovišť
Počet podpořených
sportovních a
volnočasových akcí na
území města
Objem prostředků na
sport a volnočasové
aktivity z rozpočtu
města a % prostředků
z běžného rozpočtu
města

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

Počet

0

9

18

11

6

15

Počet

67

77

103

83

71

420 (70
ročně)

%

1,9 %

2,8 %

2,21 %

3%

2,31 %

5%

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

Kvalitní sportovní infrastruktura a nabídka volnočasových aktivit jsou pro občany důležitými
aspekty kvality života ve městě a je důležité sledovat, jak velké výdaje na sport město má.
Třetím indikátorem v tomto cíli je proto objem prostředků na sport a volnočasové aktivity
z rozpočtu města a % prostředků z běžného rozpočtu města. Stav tohoto indikátoru
dosahoval v roce 2019 hodnoty 2,31 %, což je téměř o 0,7 procentního bodu méně než
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předchozí rok. Stanovená cílová hodnota pro tento indikátor je stanovena na 5 % a tento
ukazatel se tak nedaří naplňovat.
 Cíl 5.2 se daří částečně naplňovat.

Cíl 5. 3: Zvýšit atraktivitu města a jeho přírodních a industriálních hodnot
Třetím cílem v tomto pilíři je zvýšení atraktivity města a jeho přírodních a industriálních
hodnot. Naplňování tohoto cíle je sledováno čtyřmi indikátory.
Tabulka 25: Přehled indikátorů v cíli 5.3
Č.
69

70

71

72

Název indikátoru
Počet hostů v
hromadných
ubytovacích zařízení
Počet
nadregionálních akcí
pod záštitou města
Počet návštěvníků
významných
turistických cílů
Počet
certifikovaných
subjektů a míst v
cestovním ruchu

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

Počet

36 145

59 604

65 574

66 617

71 516

40 000

Počet

9

28

10

25

26

54 (9 ročně)

Počet

212 561

242 862

275 442

278 369

274 430

215 000

Počet

16

18

18

15

16

22

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem, ČSÚ

Jedním ze základních ukazatelů návštěvnosti města je počet hostů v hromadných ubytovacích
zařízeních. Od začátku sledovaného období se počet hostů v ubytovacích zařízení v Ústí nad
Labem každoročně zvyšoval a v 2019 činil 71 516 osob. Tento počet dalece přesahuje
stanovený cíl města a indikátor se tak daří naplňovat.
S prvním indikátorem také úzce souvisí druhý ukazatel, kterým je počet nadregionálních akcí
pod záštitou města. Úkolem města je zaštiťovat kulturní či sportovní akce nadregionálního
významu, a to zejména ty, které přispějí k přespání účastníků a diváků dané akce v Ústí nad
Labem. Cílem města je každoročně podpořit alespoň 9 takových akcí. V roce 2019 se pod
záštitou města konalo celkem 26 akcí nadregionálního významu, což je o 1 akci více než rok
předchozí. Na základě těchto dat, lze zhodnotit, že je indikátor naplňován.
Jedním z ukazatelů návštěvnosti města s nejvyšší vypovídající hodnotou je počet návštěvníků
významných turistických cílů ve městě, neboť prostřednictvím dominant, symbolů
a nejzajímavějších míst ve městě určuje atraktivitu lokality. V posledních 3 letech sledovaného
období navštívilo nějaký významný turistický cíl v Ústí nad Labem přes 270 tisíc osob. Tento
indikátor tak přesáhl stanovený cíl a zaznamenává příznivý vývoj.
Poslední ukazatel, který je evidován v tomto cíli, je počet certifikovaných subjektů a míst
v cestovním ruchu. V roce 2019 se na území města nacházelo celkem 16 certifikovaných
subjektů a míst. Cílový stav by měl být celkem 22 takovýchto míst a subjektů a indikátor tak
není naplňován dle stanoveného cíle.

30

Magistrát města Ústí nad Labem
Oddělení strategického rozvoje
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
www.usti-nad-labem.cz

 Z výše uvedeného vyplývá, že daný cíl se daří naplňovat.

Cíl 5. 4: Oživení řeky Labe
Řeka Labe by se do budoucna měla stát středem kulturního a sportovního života města –
stejně jako je tomu například v Drážďanech. Město by mělo vyvinout maximální aktivitu
za účelem oživení městských nábřeží.
Tabulka 26: Přehled indikátorů v cíli 5.4
Č.

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

73

Počet nových
projektů týkajících se
oživení řeky Labe

počet

0

9

17

22

24

10

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

Naplnění tohoto cíle je indikováno počtem nových projektů týkajících se oživení řeky Labe.
V roce 2019 se uskutečnilo 24 takovýchto projektů, což převyšuje více než dvakrát nastavený
cílový stav pro rok 2020. Ukazatel tak zaznamenává velmi příznivý vývoj.
 Cíl se daří naplňovat.

Cíl 5. 5: Podporovat sounáležitost občanů s městem a jeho tradicemi
Město Ústí nad Labem se dlouhodobě potýká s nízkou úrovní patriotismu či sounáležitosti
s městem. Ačkoliv se jedná o dlouhodobý proces, může ho město podpořit pořádáním
či podporou různorodých komunitních aktivit.
V roce 2019 se podle Oddělení cestovního ruchu MmUL a Odboru kultury, sportu a sociálních
služeb MmUL konalo celkem 60 aktivit k podpoře sounáležitosti občanů s městem a jeho
tradicemi. Tento počet je téměř dvakrát vyšší než rok předchozí a ukazatel tak zaznamenává
velmi pozitivní vývoj.
Tabulka 27: Přehled indikátorů v cíli 5.5
Č.

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Počáteční
stav

2016

2017

2018

2019

Cílový stav
(2020)

74

Počet aktivit k
podpoře
sounáležitosti občanů
s městem a jeho
tradicemi

Počet

-

23/46

47

35

60

-

75

Spokojenost občanů
se životem ve městě
(TIMUR)

%
spokojených
občanů

63 %/33 %

0

0

0

0

nestanoven

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem

V rámci zhodnocení cíle 5.5 měl být sledován také ukazatel spokojenosti občanů se životem
ve městě, který měl být hodnocen na základě dotazníkového šetření. Toto dotazníkové šetření
se však v rámci sledovaného období nikdy neuskutečnilo a k vyhodnocení tohoto indikátoru
nejsou k dispozici žádná data.
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 Cíl se daří částečně naplňovat.

3.5.1 Výsledky a zhodnocení
Celkové zhodnocení naplňování cílů v Pilíři 5:
CÍL 1: Částečně naplňován
CÍL 2: Částečně naplňován
CÍL 3: Naplňován
CÍL 4: Naplňován
CÍL 5: Částečně naplňován
Většina ukazatelů v tomto pilíři zaznamenala v roce 2019 pozitivní vývoj. U obyvatel roste
zájem o kulturní vyžití ve městě a město stále více podporuje různé kulturní, volnočasové
a sportovní akce. Roste také atraktivita města pro turisty, což potvrzuje nárůst návštěvnosti
ve významných turistických cílech ve městě a nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích
zařízení. Nepříznivý vývoj naopak zaznamenávají finanční ukazatele, podle kterých město
nevyčleňuje dostatečně velký objem finančních prostředků z rozpočtu na podporu kultury,
sportu a volnočasových aktivit.
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4 Závěrečné zhodnocení
Na základě dostupných dat byla provedena dílčí, v pořadí již čtvrtá, evaluace Strategie rozvoje
města Ústí nad Labem 2015-2020 pro rok 2019. V následující tabulce je provedena kvantifikace
výsledků naplnění jednotlivých cílů a pilířů. Ke každému stupni slovního hodnocení bylo
přiřazeno bodové ohodnocení podle následujícího klíče: cíl naplněn = 2 body, cíl částečně
naplněn = 1 bod, cíl nenaplněn = 0 bodů, cíl nelze zhodnotit = nezahrnuto do hodnocení. Tato
metoda byla také použita v roce 2017 a 2018, což umožní srovnat výsledky.
Tabulka 28: Souhrnné hodnocení a evaluace naplňování jednotlivých cílů a pilířů Strategie
2015-2020
Pilíř Strategie

Cíl Strategie

2017

2018

2019

0

0

nelze
hodnotit

2. Využít potenciál spolupráce měst v Ústecké aglomeraci

nelze
hodnotit

nelze
hodnotit

nelze
hodnotit

3. Zefektivnit řízení města, městských částí, organizací a
společností města

nelze
hodnotit

nelze
hodnotit

0

4. Prosazovat zájmy města na krajské a státní úrovni,
budovat, rozvíjet efektivní partnerství a rozšiřovat
spolupráci s NNO, ziskovým sektorem a institucemi

nelze
hodnotit

nelze
hodnotit

nelze
hodnotit

5. Zapojovat veřejnost do rozhodování a do plánovacích
procesů

2

1

2

6. Odvrátit rizikové ekonomické trendy

2

2

2

66 %

50 %

67 %

1

0

0

nelze
hodnotit

nelze
hodnotit

nelze
hodnotit

1. Zajistit přiměřený urbánní rozvoj

1. Hospodářský rozvoj
města, rozvoj a řízení
města, vnější vztahy

Dílčí přepočet (dosažený počet bodů/max. možný počet bodů)
1. Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu města
a regionu
2. Doprava

2. Optimalizovat dopravní systém města, posílit
multimodální mobilitu
3. Zkvalitnit a více ekologizovat MHD

1

1

1

nelze
hodnotit

nelze
hodnotit

nelze
hodnotit

50 %

25 %

25 %

1. Zlepšit podmínky pro zaměstnanost a podnikání (včetně
sociálního podnikání)

1

nelze
hodnotit

1

2. Zlepšit podmínky pro školství, celoživotní a mimoškolní
vzdělávání

nelze
hodnotit

nelze
hodnotit

1

3. Udržet a rozvíjet kvalitní síť sociálních služeb a
ostatních služeb v rámci komunitního plánování

0

1

0

4. Vytvářet podmínky pro sociální bydlení

1

0

0

5. Zvýšit bezpečnost občanů a posílit prevenci kriminality

2

1

2

6. Aktivní práce s osobami ohroženými sociálním
vyloučením a se sociálně vyloučenými lokalitami

1

1

2

50 %

38 %

50 %

0

0

nelze
hodnotit

4. Aktivně se zapojovat do přípravy vysokorychlostní tratě
Praha-Drážďany se zastávkou v Ústí nad Labem
Dílčí přepočet (dosažený počet bodů/max. možný počet bodů)

3. Lidské zdroje,
školství a sociální
záležitosti

Dílčí přepočet (dosažený počet bodů/max. možný počet bodů)
4. Životní prostředí

1. Zvyšovat kvalitu ovzduší a zlepšit systém hospodaření s
energiemi
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2. Iniciovat opatření vedoucí k ochraně vod

2

1

3. Zlepšit protipovodňovou ochranu a řešit další přírodní
rizika při respektování environmentálních limitů a hodnot

nelze
hodnotit

1

nelze
hodnotit

4. Odstraňovat ekologické zátěže a omezovat rizika s nimi
spojená (regenerace brownfields)

nelze
hodnotit

nelze
hodnotit

0

5. Zlepšit nakládání s odpady

2

2

2

nelze
hodnotit

1

2

66 %

60 %

63 %

1. Zlepšit podmínky pro kulturní život ve městě

2

2

1

2. Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity

1

2

1

3. Zvýšit atraktivitu města a jeho přírodních a
industriálních hodnot

2

2

2

6. Využít potenciálu krajinných prvků na území města a
podporovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu
Dílčí přepočet (dosažený počet bodů/max. možný počet bodů)

5. Kultura, sport a
cestovní ruch

2

4. Oživení řeky Labe
5. Podporovat sounáležitost občanů s městem a jeho
tradicemi
Dílčí přepočet (dosažený počet bodů/max. možný počet bodů)

Celkem (průměr ze všech pilířů)

2

2

2

nelze
hodnotit

1

1

87,5 %

90 %

70 %

63,9 %

52,6 %

55 %

Zdroj: Evaluace Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 z roku 2019, vlastní zpracování

Z tabulky vyplývá, že průměrné procento naplňování Strategie v roce 2019 činí 55 %, což
představuje mírné zlepšení oproti předchozímu roku. Výsledek je však negativně ovlivněn
velkým počtem indikátorů, které nebylo možné objektivně vyhodnotit, kvůli chybějícím datům
či absenci cílového stavu. Významný vliv na výsledky evaluace má také aktuální vysoká
výkonnost národního hospodářství ČR, která se projevuje především v pilířích 1,3 a 5.
Z celkového zhodnocení lze konstatovat, že nejvíce se městu daří naplňovat cíle z pátého
pilíře, tedy z oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu. Město dostatečně podporuje
nejrůznější akce a daří se tak vytvářet pro občany širokou nabídku kulturního, volnočasového
i sportovního vyžití. Zvyšující se počet akcí má také jistě příznivý vliv na zvýšení atraktivity
města pro návštěvníky. To, že město získává na své atraktivitě, potvrzuje i pozitivní vývoj
indikátorů sledujících návštěvnost turistických dominant a nárůst počtu hostů v hromadných
ubytovacích zařízeních ve městě. V pátém pilíři zaznamenaly negativní vývoj pouze finanční
ukazatele, podle kterých město nevyčleňuje dostatečně velký objem financí z rozpočtu na tuto
oblast, aby byl v roce 2020 stanovený cílový stav naplněn.
Pozitivně lze hodnotit také vývoj indikátorů a naplňování cílů v Pilíři 4: Životní prostředí. I když
míra naplňování jednotlivých cílů nedosahuje takové úrovně jako v Pilíři 5, tato oblast vykazuje
dlouhodobě stabilní výsledky. Městu se především daří dosahovat příznivých výsledků
ve zvyšování kvality ovzduší a snižování znečištění vodních toků na svém území. Výrazně se
také podařilo v posledním roce zvýšit objem financí vynaložených na EVVO. Co se městu
naopak dlouhodobě nedaří, je zlepšit systém hospodaření s energiemi a snižovat rozlohu
území s ekologickou zátěží.
Jako problematické se ukazují zbývající 3 pilíře, kde jsou definovány nejnáročnější oblasti
rozvoje města. V Pilíři 1: Hospodářský rozvoj města, rozvoj a řízení města, vnější vztahy je
značná část indikátorů špatně nastavena nebo nedostatečně specifikována a není tak často
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možné zhodnotit jejich naplňování/nenaplňování. Z výsledků také vyplývá, že se město potýká
stále s relativně vysokou zadlužeností, i když každoročně dochází ke splácení dluhu a
vyrovnanému hospodaření. Pozitivní výsledky jsou zaznamenány pouze u indikátorů
souvisejících se zaměstnaností, na což má především vliv, jak už bylo zmíněno, vysoká
výkonnost národního hospodářství ČR. Pilíř 2: Doprava vykazuje dlouhodobě nepříznivé
výsledky v rámci plnění nastavených cílů a indikátorů. Městu se ve sledovaném období nedaří
dosahovat stěžejních cílů, jako je zvýšení počtu parkovacích míst na sídlištích a rozvoj dopravní
infrastruktury (včetně infrastruktury pro cyklisty). Pilíři 3: Lidské zdroje, školství a sociální
záležitosti zaznamenal oproti předchozím létům zlepšení v ukazatelích spadajících do oblasti
školství a zaměstnanosti. Dlouhodobě se snižuje počet osob se základním vzděláním a také
počet nezaměstnaných osob znevýhodněných skupin. V roce 2019 se také výrazně zvýšil podíl
finančních prostředků z rozpočtu města na oblast školství. Pozitivní je taktéž vývoj v oblasti
prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti. Město se však stále potýká
s problémem rozvoje sítě sociálních služeb a sociálního bydlení. Síť sociálních služeb však
vyplývá ze základní sítě Ústeckého kraje, která je v současnosti uzavřená. Z pohledu města je
komplikované iniciovat vznik nových služeb samostatně bez vnější spolupráce právě
Ústeckého kraje.
I přes to, že výsledky Evaluace z roku 2019 vykazují zlepšení oproti předchozímu roku, míra
naplňování Strategie není na příliš vysoké úrovni. Stěžejním problémem Evaluace je velký
počet indikátorů, které není možné objektivně zhodnotit. Je tedy nutné provést revizi
relevantnosti jednotlivých indikátorů pro hodnocení jednotlivých pilířů Strategie a vybrat
skutečně relevantní ukazatele, na základě kterých bude možné zhodnotit vývoj stanovených
cílů. Důležité je také stanovit konečný, případně průběžný stav u všech indikátorů. Stěžejním
úkolem pro naplňování Strategie je také zlepšení výběru projektů, které budou relevantní
k naplňování jednotlivých cílů Strategie.
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Seznam použitých zkratek
Č.

číslo

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

čistička odpadních vod

ČSÚ

Český statistický úřad

Gha

globální hektar

EO

ekvivalentní obyvatel

EU

Evropská unie

EVVO

environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

FSE UJEP

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

GJ

gigajoule

Gha

geo hektar

Ha

hektar

IDS

integrovaný dopravní systém

MA21

Místní agenda 21

Mg/l

miligram znečištění na litr vody

MHD

městská hromadná doprava

MmUL

Magistrát města Ústí nad Labem

MO

městský obvod

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠ

mateřská škola

NNO

nestátní nezisková organizace

NO2

oxid dusičný

P

fosfor

PM10

polétavý prach – částice do 10 μm

SČVK

Severočeské vodovody a kanalizace

SEZ

staré ekologické zátěže

SO2

oxid siřičitý

ÚP

úřad práce
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